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FÜGGETLEN NAPILAP, ALAPÍTVA 1910-BEN

ÁRA: 63 FT (ELŐFIZETVE: 49 FT)

Szeged és a megye visszakerült a turisztikai térképre

TÉMÁINKBÓL
PATIKUSREBELLIO:
KÉT HÉT HALASZTÁS
Az új gyógyszer-támogatási rend
bevezetése ellen második hete
folyamatosan tiltakoznak a
gyógyszerészek. A szakminiszter
most két hét halasztást és
további tárgyalásokat szeretne, a
patikusok viszont két hét múlva
sem akarják az új rendszert.
3. oldal

Hétvégére megteltek a szállók
Eddig csaknem minden hétvégén telt házzal működtek a szegedi szállodák és panziók, elsősorban a városi programok
miatt. Más napokon azonban
bőven van kiadó szoba. M a k ó n
mostanában tetőzik az idegenforgalmi szezon, a szentesi
strandon minden vendégház
foglalt volt a hét végén.

VÁROSKÉPI BÓDÉK,
ESZTÉTIKA NÉLKÜL
Különösen a Dóm téren
elhelyezett büfébódék meg a
Dugonics téren kerekedett vásári
zűrzavar szúrja a szemét a
Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal regionális vezetőjének. A
Városkép Kft. új főnöke lát esélyt
arra, hogy az esztétikát és a
piacot össze lehessen simítani.
5. oldal
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GRAFOLOGIA:
AZ ÍRÁS ÉSABAF
Az egészség megromlásának, a
testi és lelki betegségeknek
megvannak a jellemző „tüntetei"
az írásképben is. Az írásvizsgálat
tudománya, a grafológia tehát
nemcsak a személyiség
elemzésére, hanem a betegségek
jelzésére is alkalmas.
Gyógy-ír

www.delmagyar.hu

Fotó: Karnok Csaba Folytatás a 3. oldalon

A vásárhelyi Pelikán és a szegedi Korona. A megyeszékhely szállodásai mostanában nem panaszkodnak.

Mérlegelés
Szegeden
Erdei Zsolt szegedi címmeccse
előtt itt rendezik meg a mérlegelést és a sajtóedzést is. Az már
biztos, hogy az edzést a Média
Markt előtti parkolóban vagy
bent az üzletben tartják.

A Virsky balett pénteki és a világhírű katalán szoprán, Montserrat
Caballé szombati, D ó m téri fellépésének köszönhetően a szállodák és a panziók akár a „Megtelt"
táblát is kitehették volna a főbejáratra: utoljára a hőskorban tapasztalt vendégjárás volt ugyanis
a megyeszékhelyen. Ebből egyértelműen kiderül, változatlanul a
Szegedi Szabadtéri Játékok programja vonzza a leginkább a turistákat a Tisza-parti városba. Természetesen a sporteseményekre,
a rétegeknek szóló, egy országot
mozgósítani tudó rendezvényekre is vevők az emberek - számoltak be tapasztalataikról a vendéglátós szakemberek - , a gond az,
hogy sokszor egy hétvégén több
program is várja a vendégeket,
míg máskor egyetlen egy sem.
Szegeden széles a kínálat olcsóbb és drágább szálláshelyből
egyaránt, egy kulturált kétágyas
szoba külvárosi panzióban 7 ezer
200 forint reggelivel.

Tízmilhó forintot költöttek a Mars téri vásárcsarnokra

Felújították a megye éléskamráját
Megszépült a Mars téri vásárcsarnok.
A
piacigazgatóság
mintegy 10 milliós költséggel
újíttatta fel Szeged egyik legforgalmasabb, egész megyéből látogatott bevásárló centrumát.

Információnk a 14. oldalon

kötött szerződések miatt. Az új
cégvezetés azt állította, a korábbi
ciklusban több fiktív szerződést
kötöttek. A rendőrség elrendelte
a nyomozást, egyúttal a cégnél
iratokat foglaltak le.
- A nyomozás nem állapított
meg bűncselekményt, ezért megszüntettük az eljárást - válaszolta érdeklődésünkre Tft czakov
Szilvána százados, a Csongrád
Megyei
Rendőr-főkapitányság
sajtószóvivője.

A kereskedés különös formájával
találkozhatott, aki az elmúlt héten sétált a szegedi Mars téren. A
vásárcsarnok kapui felújítás miatt zárva voltak, ám néhány bolt
hátsó ajtóinál a vevők megtölthették szatyraikat. Tegnap óta az
ilyen látvány már a múlté: ismét
megnyílt a csarnok, s a vásárlók
kulturáltabb körülmények között
válogathatnak a portékákban.
- Örülünk a felújításnak, s ha
nem is összkomfortosak még a
körülmények, elégedettek lehetünk - foglalta össze véleményét
Keskeny Imréné, aki négy éve
árul már a Mars téri csarnokban.
Kozma Antalné kereskedő így fogalmazott: lehetne még erre az
épületre költeni.

Folytatás az 5. oldalon

Folytatás az 5. oldalon

A rendőrség már nem nyomoz a színház és a Szint ellen

Városi feljelentések
A választások után számtalanszor elhangzott, hogy az előző
ciklus alatt megkötött előnytelen szerződések, vagy hanyag és
hűtlen kezelés miatt több százmillió forintos kár érte a várost.
A rendőrség több ügyben is megkezdte a nyomozást, de vádirat
még egyikben sem született.
Németh Mihály, az önkormányzat tulajdonában lévő Szegedi Intézménytakarító
Kft. (Szint]
igazgatója bejelentést tett a rendőrségen elődje, Papp Zoltán által

inasznosn

zövetkezet

További Információért tárcsázza
HELYI TARIFÁVAL HÍVHATÓ vonalunkat az alábbi telefonszámon,
ahol munkatársaink készséggel
állnak az Ön rendelkezésére:

06-40/30-40-50

Ügyfélszolgálati irodáink:
Budapest
VII.. Rákóczi út 42.
Győr-Ménfőcsanak
Forráskút u. 27.
Kecskemát
Jókai u. 33.
Kiskőrös
Petőfi tér 2.
Nyíregyháza
Dózsa Gy. u. 9.
Pécs
Király u. 42.
Sopron
Baross u. 24.
Szeged
Kálvin tér 7.
Veszprém
Virág Benedek út 4.
Zalaegerszeg
Kossuth u. 7 .

Nyitva tartás

1/327-4588,-89
96/449-339
76/500-034
78/414-760
42/504-654
72/522-664
99/506-941
62/452-733
86/406-957
92/350-917

Kulturáltabb lett a nagy forgalmú piaccsarnok.

Ajánlatunk tagjaink
részére:
6 hónap
3 hónap
rol szolo törvény
módosított rendelkezése szerint
tilos a szövetkezetek által klná
iokat nyíl
vanos úton köz
zétenni.

szövetkeze-1
tekről szóló törvény módosított rendelkezőiméit

12 hónap
lekről

i

sított re;
I kezese s.
¡tilos a SÍ
I kezetek

Fotó: Karnok Csaba

Az elmarasztalt V-fon
A Hírközlési Területi Hivatal letiltása után most a Hírközlési Főfelügyelet ugyanígy foglalt állást:
a Vivendi nem számlázhat ügyfeleinek a 45 forintos, fix díjas tarifával. Az akció 200-300 ezer előfizetőt érinthetett hátrányosan. A
tilalom már a múlt hét szombatjától érvényes, ám a telefontársaság ezt nem vette figyelembe. A

Vivendinél tegnap nem tudtak érdemi választ adni arra kérdésre,
hogy leállítják-e a hétvégi beszélgetésekre vonatkozó akciót. A főfelügyelet határozata ellen a cég
bírósághoz fordulhat, ám a tilalom akkor is érvényben marad, ha
a biróság a V-fonnak adna igazat.
Részletek a 3. oldalon

Ml hi ,.
Afganisztán: a NATO
a biztonság felelőse
KABUL (MTI)

A NATO átvette az Afganisztánban állomásozó nemzetközi biztonsági erő (ISAF) parancsnokságát. Ezzel az észak-atlanti szövetség 54 éves fennállása óta
most először hajt végre művele-

tet Európán kívül. A NATO képviselői a német-holland parancsnokságtól vették át a csaknem 5
ezer fős biztonsági erő irányítását. A Kabulban lezajlott átadási
ceremónián részt vett Hamid
Karzai afgán elnök és Peter
Struck német védelmi miniszter.

Ukrajna, lengyel példára, vízumkönnyítést javasol

Alkalmazott módszer
NYIREGYHAZA (MTI)

Ukrajna könnyítést javasol a
magyar félnek a november elsején bevezetendő, vízumköteles
határátlépéssel kapcsolatban erősítette meg a szomszédos ország budapesti rendkívüli és
meghatalmazott nagykövete hétfőn Nyíregyházán tartott sajtótájékoztatóján. Az ukrán fél úgynevezett aszimmetrikus rendszer
kialakítását ajánlja, hogy a két
ország polgárai
könnyebben

utazhassanak egyik országból, a
másikba - mondta Vaszit Durdinec. Kifejtette: ez azt jelentené,
hogy az ukrán polgárok csak vízummal jöhetnének ugyan Magyarországra, de nem kellene fizetniük érte. „Cserében Ukrajna
nem vezetne be vízum-kötelességet a magyar állampolgárokkal
szemben" - emelte ki a nagykövet. Hozzátette: ez hasonlít arra
a megoldásra, amit Ukrajna és
Lengyelország dolgozott ki és fogadott el a vízum kérdésében.

Évszázados csúcshőmérsékletek dőlnek meg

Kánikulai tragédiák
Tbvábh tart a helyenként évszázados csúcshőmérsékleteket
megdöntő hőhullám Európában
és csekély remény van arra,
hogy a következő napokban
enyhüljön a kánikula.

KEDD, 2003. AUGUSZTUS42.

A Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a Csillaggal kitüntetést adományozta
I b m Lantosnak, az amerikai
kongresszus külügyi bizottsága
rangidős, demokrata párti tagjának Medgyessy Péter kormányfő az Országházban.
BUDAPEST (MTI)

A magyar származású politikus aki idén töltötte be 75. életévét a magyar-amerikai kapcsolatok
előmozdítása érdekében az elmúlt évtizedekben kifejtett tevékenysége elismeréseként kapta a
kitüntetést. Méltató beszédében
Medgyessy Péter kiemelte: Tom
Lantos már a rendszerváltás
előtt sokat tett a szabad Magyarország újjászületése érdekében,
most pedig sokat tesz azért, hogy
az EU-tagság után is kiegyensúlyozott kapcsolatok legyenek Budapest és a transzatlanti szövetség tagjai, legfőképpen az Egyesült Államok között. Beszédében
kitért arra, hogy Tom Lantos Raoul Wallenberg svéd diplomata
segítségével élte túl Budapesten a
II. világháborús zsidóüldözés
vészkorszakát; Wallenberg tiszteletére a magyar származású
politikus később szobrot állíttatott az amerikai törvényhozás
épületében.

stratégia

TEHERAN (MTI)

dél-angliai Gravesendben 38,1
fokig kúszott fel a hőmérők higanyszála, Londonban 37,6 Celsius-fokot mértek. Az eddigi
csúcshőmérséklet 37,1 fok volt.

K Ü L F Ö L D "

Lantos és a Szilícium-völgy

Váltott iráni

A hőségtől rosszul lett idősek
egy párizsi kórház folyosóján.

-

Medgyessy kitüntette a kongresszus külügyi bizottságának rangidős tagját

„Raoul Wallenberg szellemében és nevében fogadom el a ki-

PÁRIZS, BARCELONA, GRAVESEND (MTI)

Párizsban 1873 óta a legmagasabb éjszakai hőmérsékletet,
25,5 Celsius-fokot mértek hétfőre virradóra. A legutóbbi, 24 Celsius-fokos rekordot 1976. július
4-én jegyezték fel. A mentőorvosok szövetségének vezetője
szerint az elmúlt 4 napban csak
Párizs körzetében ötvenen haltak meg a hőség kiváltotta betegségekben. A Le Párisién c. napilap „a kánikula tragédiába fordul" címmel „több száz törékeny
egészségű, idős ember haláláról"
számolt be, hozzátéve: nincs
hely a párizsi hullaházakban.
Barcelona tartomány északi részén öt ember - egy család - életét vesztette és 1300 hektár erdő
pusztult el egy tűzvészben,
amely egy természetvédelmi terület tölgyesében ütött ki.
Nagy-Britanniában
vasárnap
megdőlt
a hőségrekord. A

• B E L F O L D

Az iráni Forradalmi Gárda bejelentette, hogy Teherán taktikát
változtat az „aszimmetrikus harci stratégiára" való áttérés jegyében, és az amerikai fenyegetésre
való tekintettel felfegyverzi a radikáhs iszlám milicistákat (bászidzsikat). Az aszimmetrikus
harci stratégia annyit jelent,
hogy határaink védelméről a területünk védelmére térünk át.
Területünknek egyetlen olyan
pontja sem lesz, amelyen az
amerikaiak megvethetnék a lábukat - jelentette ki 14 ezer bászidzsi előtt lahija Rahim Szafavi
tábornok. Ha fel tudunk állítani
8 millió milicistát, nemzetbiztonságunk szavatolva lesz hangsúlyozta Szafavi tábornok.

A kocsiban égtek a sofőr szülei

A Medgyessy Kata és Medgyessy Péter között álló I b m Lantos tizenhét unokája közül tizennégy a
nagypapa körül sereglett a felvétel készültekor.
MTI Telefotó: Kovács Attila
tüntetést.
Mindannyiunknak,
Amerikában, Európában és máshol is meg kell értenünk, hogy felelősek vagyunk egymásért" mondta Tom Lantos. Az amerikai képviselőház nemzetközi
kapcsolatokért felelős bizottságának társelnöki tisztét betöltő
Tom Lantos üdvözölte, hogy az
Egyesült Államok és Magyaror-

szág szövetségesként vesz részt a
terrorizmus elleni harcban. „Elsőrangúak a magyar-amerikai
kapcsolatok" - közölte.
Az ünnepség után Lantos újságíróknak nyilatkozva elmondta: mindent megtesz annak érdekében, hogy amerikai segítséggel
sikerüljön Magyarországon egy
Szilícium-völgyet kialakítani, és

Fidesz-kérdések a balatonőszödi kormányüdülőről

A 18-as számú villa
Fideszes képviselők írásban kérnek választ arra, hogy mennyi
pénzt fizetett az állam bérleti
díjként Gyurcsány Ferenc cégének a balatonőszödi kormányüdülő lízingelt ingatlanáért.
BUDAPEST (MTI)

Mennyiért bérelte az állam
Gyurcsány Ferenc cégétől a balatonőszödi kormányüdülő 18-as
számú villáját? - teszi fel a kérdést Répássy Róbert és Szíjjártó
Péter a kancelláriaminiszternek.
„Az általunk kért adatok (...)
közérdekűek, azok eltitkolása a
közvélemény elől újabb, felesleges politikai vitát válthat ki" - áll
a Kiss Péterhez intézett hétfői
kérdésben.

A sportminiszter cége tíz évvel
ezelőtt, 1993-ban kezdte lízingelni a balatonőszödi kormányüdülő egyik 300 négyzetméteres
villáját, amely az ötmillió forintos maradványérték kifizetése
után az ALDO Kft. tulajdonába
kerül. A Fidesz szerint Gyurcsány Ferenc cége törvénytelenül
jutott a balatonőszödi ingatlanhoz, mert az akkori jogszabályok
nem tették lehetővé a 20 millió
forintnál értékesebb állami ingatlanok eladását, illetve elmaradt a kötelezően előírt versenytárgyalás. Gál f . Zoltán kormányszóvivő augusztus 6-án azt
mondta, hogy az eladónak felhatalmazása volt az ingatlan értékesítésére, és annak idején két
országos napilapban nyilvános
versenypályázatot hirdettek.

Az Ady Akadémián a kettős állampolgárságról

Szabó Vilmos óvatos
A kettős állampolgársággal kapcsolatban különösen fontos a
magyar politikusok felelőssége,
„ne ígérjünk olyat, amiről tudjuk, hogy nem teljesíthető" jelentette ki a Miniszterelnöki
Hivatal határon túli magyarokért felelős politikai államtitkára hétfőn Debrecenben, sajtótájékoztatón.
DEBRECEN (MTI)

„Nem szabad illúziót kelteni azzal, hogy a schengeni határok átjárhatók lesznek a kettős állampolgársággal" - tette hozzá Szabó
Vilmos a 14. Ady Akadémia megnyitóját követő sajtótájékoztatón.
Ugyanakkor megítélése szerint
a kettős állampolgárságról beszélni kell, „ne legyen tabu téA tragédia egy elkerülhetetlen pillanata. Az M3-as autópályán, Nagyfüged térségében műszaki hiba ma", de szakértőknek kell erről
miatt kigyulladt egy budapesti család Renault Thalia személygépkocsija. A sofőr elvesztette uralmát tárgyalniuk kevés aktuálpobtikáaz autó felett és a szalagkorlátnak rohant. A vezető kirepült a kocsiból, míg az édesapa és a hátul ülő val.
édesanya nem tudott időben kiszállni a lángoló járműből. A kiérkező mentősök egyik szülőn sem
Magyarország számára az eutudtak már segíteni. A vezető fiú súlyos sérülést szenvedett.
MTI Telefotó: Nemes Róbert rópai uniós csatlakozás az egyet-

len esély a nemzet újbóli összekapcsolódására; a belépés után a
„magyar-magyar
kapcsolatok
egy része belpolitikává válik" hangsúlyozta az államtitkár.
Szabó Vilmos bejelentette: a
közeljövőben
Magyarország
Szerbia-Montenegróval kisebbségvédelmi egyezményt ratifikál,
amelynek eredményeként elképzelhető, hogy a két fél megállapodik kisebbségi vegyes bizottság
megalakításában.
Tempfli ¡ózsef nagyváradi római katolikus megyés püspök az
Ady Akadémia résztvevőit köszöntve örömét fejezte ki, hogy a
Kárpát-medence minden részéből érkeztek magyar értelmiségiek a debreceni továbbképző tanfolyamra.
Orosz István történész profeszszor, az Ady Akadémia elnöke elmondta: a határainkon túl élő
magyar értelmiségiek idei továbbképző tanfolyamának összesen kétszázharminc résztvevője

ennek érdekében tárgyalásokat is
folytatott. A Szilícium-völgy a
tervek szerint a fővároshoz közeli Zsámbéki-medencében jönne
létre a Talentis Program keretében: 20 év alatt mintegy 12 milliárd euróból csaknem 300 innovációs és technológiai fejlesztési
program indulhat, 50 ezer új
munkahely létesülhet.

RÖVIDEN
„HADBAN ÁLLNAK"
A kormány harcban áll a
társadalom szinte minden
rétegével - mondta Tállai
András (Fidesz). A képviselő
szerint a kabinet többek között
„hadban áll a kis- és
középvállalkozókkal", mert - a
választási ígéretek ellenére „cserben hagyta ezt a réteget is".
Tállai András közölte: az uniós
csatlakozás előtt a kormánynak
párbeszédet kell folytatnia a
problémák feltárásáért.
SZÁSZT MEGFENYEGETTÉK
Életveszélyesen megfenyegette
levélben egy ismeretlen Szász
Károlyt, a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletének elnökét és
családját - közölte a szervezet
kommunikációs főosztálya
hétfőn. Binder István, a főosztály
munkatársa a szervezet
közleményében kiadottakat
megerősítve elmondta, az aláírás
nélküli levelet hétfőn kapta
kézhez a PSZÁF elnöke. Szász
Károly rendőrségi feljelentést
tett az ügyben, és ezzel
egyidejűleg az esetről
tájékoztatta Medgyessy Péter
miniszterelnököt valamint Salgó
Lászlót, az ORFK vezetőjét is.
M5: PÉNTEK, INÁRCS
Forgalomlassító demonstrációra
készül a Pest megyei Inárcs
önkormányzata a polgármester
tájékoztatása szerint, s pénteken
lezárják a község és az M5-ös
autópálya közötti útszakaszt. A
forgalomlassító akciót az
indokolja, hogy a túl drága
autópályadíj miatt autók ezrei
hajtanak keresztül a községen, s
ez a forgalom ma már
elviselhetetlen az itt élők

GYENGE BUZATERMES
Befejeződött az aratás: búzából
2,95 millió tonna termett. Az
utóbbi öt évben csak 1999-ben
volt ennél gyengébb, 2,6 milbó
tonnás termés - mondta
Németh Imre földművelésügyi
és vidékfejlesztési miniszter
hétfőn sajtótájékoztatón
Budapesten.
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Szeged és a megye visszakerült a turisztikai térképre

Megteltek a szegedi szállók
Folytatás az 1. oldalról
Egy kulturált kétágyas szoba
ára a legdrágább belvárosi szállodákban meghaladja a 20-22
ezer forintot. A legmagasabb
árak természetesen csak a
beeső vendégnek szólnak, hiszen az előre lefoglalt szállások
esetében általában adnak kedvezményt. Divat Szegeden is a
hosszú hétvége, avagy a kettőt
fizet, h á r m a t kap akció, amelynek keretében akár fél áron is
hozzá lehet jutni a szobához.
N e m mindegy az sem, milyen
szolgáltatások tartoznak a szobaárhoz:
az
úszómedence,
avagy a szauna ingyenes használata húzóerő lehet.
Jók a tapasztalatai az idei
szezonról Takács Anitának,
a
Forrás Szálló értékesítési aszszisztensének, aki elmondta: a
hétvégéik valóban telt házzal
mennek, sok az egyéni vendég.
A szálloda a szobafoglalások
alkalmával jelzi, ha kérik a
vendégek, lefoglalják a jegyeket
a szabadtérire is. A Forrásban a
szezon július közepén indult
be, a szabadtéri, valamint a
szálló gyógyászati részlegének
beindulásakor. A vendégek háromnegyede magyar, de sok az
átutazó görög, lengyel és ném e t turista.
Szeged egyik legelegánsabb és
legdrágább szállodájában, a Novotelben sem volt üres szoba a
hétvégén - mondta Kunz Péter

tikai térképre. A vendégeket
utazási irodákon keresztül különböző akciókkal is csalogatni
próbálják. A csak másfél esztendeje megnyitott Hotel Korona
egyik ügyvezetője, Csáki Bea
ugyancsak arról számolt be, hétfőtől csütörtökig elkelne a vendég, a péntek-szombat-vasárnapok viszont telt házzal mennek.
A panziók is ugyanezt a jelenséget észlelik, így n e m panaszkodott a m ö g ö t t ü n k álló
hétvégére Kálmán József sem,
a Kálmán panzió tulajdonosa.
Nála jelenleg kilenc japán is lakik, a nyári egyetemnek köszönhetően. Kunné Varga Judit, az egyik legrégebbi panzió,
a Família tulajdonosa megerősítette: n e m jó, ha egy hétvégére több olyan programot is
szerveznek Szegeden, amelyek
miatt dupla annyi szobát is ki
t u d n á n a k adni, m i n t amennyivel rendelkeznek, máskor viszont nagy a csend. Hétvégeken francia, n é m e t vendégeik
vannak, a n n a k köszönhetően,
hogy külföldön megjelent, Magyarországról
szóló
kiadványokba tesztelés u t á n bekerültek. A panziós hozzátette: nagy
A szállóvendégek a szegedi programok iránt is érdeklődnek a re- a zúgolódás, hogy a város a fecepciókon.
Fotó: Karnok Csaba jenkénti 300 forintos idegenforgalmi adóval azokat a cégeszállodaigazgató. A szakember nak, valamint vállalati trénin- ket is sújtja, akik alkalmazotarról számolt be, minden sze- geknek köszönhetően a hét kö- taikat hét közben dolgozni külzon valamivel jobb, mint az elő- zepe is erős. Úgy érzékeli, Sze- dik Szegedre.
FEKETE KLÁRA
ző, náluk az átutazó csoportok- ged kezd visszakerülni a turisz-

Szentesen sportolók, Makón átutazók pihennek

MUNKATÁRSAINKTÓL
A tavalyi év hasonló időszakához képest kevesebben veszik igénybe a vásárhelyi szállodákat. A Hotel Pelikán recepciósa, Bacsa Eva
mintegy hatvanszázalékosra teszi a jelenlegi
telítettséget. A Hotel Fámában szintén ki-

sebb a forgalom, mint a korábbi években.
Csongrádon a városközpontban lévő Erzsébet Szállóban sincs mindennap telt ház, tudnak vendéget fogadni. A Körös-torokban a
kempingben a faházak a hónap végéig foglaltak, lakókocsiknak, sátras turistáknak viszont tudnak helyet adni. A csongrádi vendégházakban is meg lehet szállni, ebben a
zsúfolt hónapban is.
Bíró György, a makói Karaván panzió vezetője viszont azt mondja, hétvégeken kilenc-tíz
óra után már mindenütt telt ház van. A vendégek azonban szinte kivétel nélkül átutazók.

Szűcs Mihály, a belvárosban működő Bástya
Hotel vezetője arról számolt be, hogy hét közben negyvenszázalékos kihasználtsággal működnek, hét végén viszont minden szobájuk
foglalt. Szentesen is minden vendégház foglalt
a strandon: a hét végén rendezik meg az uszoda területén a Sas amatőr vízilabdatornát,
melyre külföldről is érkeznek vendégek. Szabó
Andrea, a kemping vezetője azt mondja, júliusban és augusztusban a meglévőnél több
szálláshelyre lenne szükség. Szintén sportolókat lát vendégül a Páterház a városközpontban: itt is foglalt minden szoba a hétvégére.

A jogerős határozat ellenére él a fixdíjas V-fon-akció

Tárcsázás, továbbra is 45 forintért
A Hírközlési Főfelügyelet másodfokon is megtiltotta a Vivendinek, hogy hétvégenként 45 forintos, fixdíjas tarifával számlázza ügyfelei részére a hívásokat. A tilalom szombattól van
érvényben, a hét végén mégsem
vette ezt figyelembe a V-fon.
- Az akció továbbra is él, bárki
próbálta ellehetetleníteni, kis
pont volt hozzá - mondta a biztonsági őr a V-fon szegedi, Széchenyi téri ügyfélszolgálati irodájában arra a kérdésre válaszolva,
érvényben van-e rtiég a hétvégi
fixdíjas akció. Hasonló módon,
bár sokkal udvariasabban válaszol az érdeklődőknek az ingyenesen hívható 184-es számon a
telefonos operátor is: - Annyit
beszélhet a hét végén, amennyit
csak akar. Szegeden a V-fonnál
tegnap még nem tudtak arról,
hogy a cég fellebbezését elutasították: a döntésről hivatalos állásfoglalást nem kaptak az iroda
munkatársai.
Mint arról már többször beszámoltunk, a Vivendi hétvégi, 45
forintos akcióját a Hírközlési Területi Hivatal (HTH) pécsi irodája még a bevezetés előtt letiltotta, a telefontársaság ennek ellenére egészen a mostani hét végéig az általa beharangozott tarifával számlázott a hétvégi beszélgetések után. A V-fon a történetek után egy héttel végül is fellebbezett a határozat ellen. A Hír-

közlési Főfelügyelet (HF) mostani határozatában ezt a beadványát utasította el.
A jogerős határozatban a HF
helybenhagyta a H T H megállapításait, miszerint a 1767-es előhívószámmal n e m lehetett volna
egy ilyen akciót elindítani, ráadásul a kért időpontnál két héttel korábban. A HF elfogadta a
H T H azon megállapítását is,
hogy nem azokra kellett volna a
többletkötelezettségeket áthárí-

tani, akik nem akartak az akcióban részt venni. A HF indoklása
szerint 2-300 ezer előfizetőt
érinthetett hátrányosan az előhívószám szabálytalan használata,
ráadásul az ügyfelekkel kötött
szerződéseket egytől egyig módosítani kellett volna.
A másodfokú, jogerős határozat
értelmében már a múlt hét szombatjától az eredeti percdíjakért
kellett volna telefonálni, az akció
azonban még mindig tart. Nyers

SULYOK ERZSÉBET
Ha most nem panaszkodnak nagyon a szállodások, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy Szegedre dől a nyári vendégsereg. De feltétlenül jelent annyit, hogy változik a trend. Előnyünkre.
Évekig tehetetlenül sajnálkoztunk a délszláv háború turistariasztó hatása miatt, de sok más okra is visszavezethető az idegenforgalmi apály. Említsük kiemelten minden egyéb rosszunk okát,
a jó út hiányát. Amibe mi kénytelenek vagyunk beletörődni, azt
nem kell tűrnie a kellemességekre utazó vendégnek. Nem is tűri,
inkább elkerül bennünket. Hogy az út minősége mennyire számít, itt a legújabb példa: a világhírű katalán díva, Montserrat Caballé, akinek a kedvéért rengetegen vállalták a Szegedre utazás
viszontagságait, rosszul lett az előzgetésre kényszerülő
luxusautóban. El tudom képzelni, ha valaki előre lefesti neki a várható
hányattatást, ki sem mozdul Barcelonából. És akkor bizony nem
telnek meg az elmúlt hét végére a szegedi szállodák.
Megteltek, szerencsére, nem is először és nem is utoljára ezen a
nyáron, reméljük. Mert hál' istennek már békében és biztonságban érezheti itt magát a turista, ráadásul van mit néznie, hallgatnia. Mert abban bizonyosak lehetünk, hogy a város bár szép és
szépülget, tágas és viszonylag nyugodt, zöldjei üdítőek és még vizei is vannak, nyári vonzerejét legfőként művészeti és szórakoztató rendezvényeinek
köszönheti.
Itt volt a Thealter, a kísérletező színházak nemzetközi
fesztiválja, amelynek esélye van országból-világból sok érdeklődőt Szegedre vonzani. Itt a lista, hogy miféle támogatásokkal valósult meg.
Állami pénzből szűkösködő intézmények,
önkormányzat,
minisztérium, néhány média- és reklámcég. Passz. Sehol egyetlen
kereskedelmi egység, multiüzlet, panzió, szálloda, étterem... Úgy
tesznek, mintha nem ők szakítanák a legnagyobb hasznot az idegenforgalomból. Mintha nem lenne jó reklám nekik maga a
szponzoráció. A Thealter persze csak példa. A nyár ezer programját átnézhetnénk, ugyanezt találnánk.
Vannak városok - mint mondjuk Prága - ahova akkor is özönlik
a vendégsereg, ha a kisujjukat sem mozdítják csalogatása a vendéglátók. A mi műemlék-szegénységünkben
viszont
mindenkinek össze kell működni a csábítás fortélyainak
kimunkálásában
és alkalmazásában. Vagy legalább a közvetlenül
érdekelteknek.

A kormány felbosszantotta a patikusokat

Hétvégenként több a vendég
Míg Szentesen és Makón ezekben a hetekben kicsinek bizonyul a szálláshelykínálat, Csongrádon még akad hely. Hódmezővásárhelyen a tavalyinál gyengébb forgalomról számolnak be.

Fordul
a trend

Anna, a Vivendi sajtószóvivője
lapzártánkig nem tudott érdemi
választ adni azokra a kérdésekre,
hogy leállítják-e az akciót, illetve
kártalanítják-e azokat az ügyfeleket, akik reklamációikkal megkeresik a telefontársaságot.
A határozat ellen a Vivendi 30
napon belül bírósághoz fordulhat, de a tilalom akkor is érvényben marad, ha esetleg ott kiderül: mégis a V-fonnak volt igaza.
GARAI SZAKÁCS LÁSZLÓ

Két hét halasztás,
folyamatos tárgyalás
A szakminiszter kezdeményezi a kormánynál, hogy halasszák el
a gyógyszerár-támogatási rendszer bevezetését szeptember elsejéig. Reméli, hogy a plusz két hét alatt sikerül megállapodni a
gyártókkal és a forgalmazókkal a visszafizetési szerződések megkötéséről.
Az új, augusztus közepétől bevezetni szándékozott gyógyszer-támogatási rendszer ellen az elmúlt hét eleje óta folyamatosan
tiltakoznak a gyógyszerészek.
A múlt csütörtökön déli 12
órakor bezárt az ország gyógyszertárainak többsége, mert a patikatulajdonosok a fővárosban
gyógyszerészfórumon
vettek
részt. Ott elfogadott petíciójukban a gyógyszertámogatás befagyasztásáról szóló rendelet viszszavonását sürgetik. A petícióban megfogalmazták: ha a kormány a tervezett módon befagyasztja a gyógyszerek ártámogatását, azzal veszélyezteti a biztonságos gyógyszerellátást, szétveri a kialakult gyógyszerellátási
rendszert, és lehetetlen helyzetbe hozza a gyógyszerpiacon működő vállalkozásokat. Meggyőződésük, hogy a tervezett intézkedések ellentétesek az alkotmánynyal, a jogállamisággal és a piacgazdasággal.
A gyógyszerészkamara Csongrád megyei elnöke, Kőhegyi Ferenc tegnap lapunknak arról számolt be, hogy amennyiben a kormány nem vonja vissza az augusztus 16-ától bevezetni szándékozott rendeletét, a csütörtöki budapesti patikusfórumon hozott j
határozat lép életbe. Eszerint til-

takozásuk jeléül és a figyelemfelkeltés érdekében szerdán délelőtt
9 és 11 óra között becsukják a
gyógyszertárakat, de a zárt ajtók
ellenére kiadják a betegeknek a
gyógyszert. Pénteken - az augusztus 16-ától élő új támogatási
rendszerre történő átállás miatt a patikusok egész nap leltároznak, ezért nem nyitnak ki. A tiltakozás további lépéseként szombattól teljes áron adják az egészségbiztosító által támogatott készítményeket is a betegeknek.
Csehák Judit egészségügyi miniszter hétfőn délután személyesen tárgyalt a gyógyszergyártók
és a gyógyszerforgalmazók képviselőivel, valamint a gyógyszerészkamara elnökségével. A tárca vezetője a tárgyalást követő
sajtótájékoztatón
bejelentette:
kezdeményezni fogja a kormánynál, hogy halasszák el a gyógyszerár-támogatási rendszer bevezetését szeptember 1-jéig. A miniszter abban remélykedik, hogy
ez alatt a két hét alatt sikerül
megállapodni a gyártókkal és a
forgalmazókkal a visszafizetési
szerződések megkötéséről. A
gyógyszerészkamara elnöke azt
mondta, továbbra sem szeretnék, hogy az átmeneti támogatási mód életbe lépjen.
K.K.

Lehetne eva-plusz

A szegedi ügyfélszolgálaton tegnap még n e m tudtak a fellebbezés elutasításáról.

Új, az eva-hoz hasonlító átalányadózási formát javasol a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK), amelynél maximum
30 milliós árbevétel mellett 18
százalék lenne a számított adó.
Az egységes vállalkozói adót
(eva) a rendelkezésre álló rövid
idő, az általános bizalomhiány és
a könyvelői „ellenszél" miatt taFotó: Miskolczi Róbert valy december 20-áig alig hat-

vanezren választották, noha ez a
mikro- illetve kisvállalkozói kör
potenciálisan további 250 ezer
adóalanyt jelent - jelentette ki
Vadász György, a BKIK alelnöke.
Az eva-plusz ugyanazokat az
adókat váltaná ki, mint az eva. A
BKIK számítása szerint a költségvetés nem szegényedne, miközben a mikrovállalkozások
sem járnának rosszabbul.
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KÖRKÉP
BAKS. Elutazott az a tizenkét
tagú erdélyi küldöttség, amely a
napokban Csíkpálfalváról, Baks
testvértelepüléséről érkezett. A
vendégek a helyi gazdák
munkájával ismerkedtek, jártak
egy paradicsomkertészetben és
ellátogattak egy
baromfitenyészetbe. Útjuk
legfontosabb eredménye, hogy
együttműködési szerződést
kötöttek a Csongrád megyei
faluval. Közösen tervezik egy
pihenőtábor építését az erdélyi
Remete-patak közelében. Az
üdülőhelyen a baksiak mindig
szívesen látott vendégek lesznek.
A falu képviselő-testülete
alapítványt kíván létrehozni a
nemes cél megvalósítása
érdekében. Az építkezéshez
magánszemélyek támogatását is
várják.
BORDÁNY. A hét végéig a
teleház zárva tart Bordányban.
Ezalatt a Kulturális és
Szabadidős Egyesület
kirándulást szervez a
gyerekeknek. A közép- és
általános iskolásokból álló
tizenkét fős csapat egy hetet tölt
Zánkán, az ifjúsági
üdülőközpontban. Tanács Gábor
egyesületi alelnök vezetésétével
indulnak 16-án, szombaton a
hagyományőrző szúnyoglövó
táborba. A Balaton-parti
pihenésen és a vízi játékokon
kívül szárazföldi képzésben is
részt vesznek a gyerekek.
Szituációs foglalkozásokon
fejlesztik önismeretüket és
erősítik a csapatszellemet.
RÖSZKE. A falunapok keretében
Magyari László Röszke
polgármestere díszpolgári címet
adott át a hétvégén Kószó József
mérnöknek. A kitüntetett
jelenleg Szegeden él és dolgozik,
sok szállal kötődik azonban a
határ menti településhez. Építési
vállalkozóként a munkája
nyomán épült Röszkén egy
városrésznyi ház. Műszaki
fejlesztéseiről harminchárom
kötet jelent meg négy nyelven. A
könyveiből a szerző a település
könyvtárában is elhelyezett.
Tizenhét szabadalma közül
tizenkettő világszabadalom lett.
Aktív közösségi munkájával
rendszeresen segíti a röszkei
rendezvények előkészítését és
sikeres lebonyolítását. A
díszpolgári oklevélhez Tóth
Attila bőrdíszműves készítette a
bőrkötést, az emlékérem Fitz
Mihály szobrászművész
alkotása.
SÁNDORFALVA.
Képviselő-testületi ülést
tartanak Sándorfalván
csütörtökön 15 órától a
művelődési házban. A
tanácskozáson Darázs Sándor
polgármester tájékoztatót tart az
idei költségvetési és fejlesztési
rendelet időarányos
végrehajtásáról. Beszámol a
testület által az elmúlt
időszakban hozott döntésekről
és utasításokról. A beszámolók
után a képviselők bejelentéseket
hallgatnak meg.
ÜLLÉS.A néptánc- és
alkotótábor folytatja
hagyományos nyári programjait
hétfőtől az Üllés melletti erdei
iskolában. A helyi általános
iskolások társaságában
kiskunhalasi és szegedi diákok is
gyakorolnak. A táncosok Nagy
Róbert irányításával tavaly
somogyist tanultak, ezt most
felelevenítik. A hozzá szükséges
kellékeket a gyerekek maguk
készítik. Idén szatmári
táncokkal bővítik a repertoárt. A
kézművesek koruktól és
ügyességüktől függően több
csoportban alkotnak. Fíajdú
Lászlóné és Kálmán Ferenené
segítségével a gyerekek szőnek,
hímeznek, gyöngyöt fűznek és
agyagoznak. A pénteki
táborzáráskor a családtagoknak
a táncosok előadják a régi és új
műsorszámaikat, az ifjú
kézművesek pedig kiállítást
rendeznek.
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Kosárpalánkot és hintát is kaptak a felsővárosi gyerekek

A Norvégiában elítélt Gajda Zoltán ma érkezik haza

Focipálya és játszótér
a Római körúton

Popeye-ből Fítworld
Több hónapos szünet után augusztus 25-én Fítworld Fitness
néven nyit ki Szeged legnagyobb
testépítő központja, amely korábban Popeye Fitness néven fogadta a sport barátait. A társtulajdonos Gajda Zoltán ma érkezik haza.
Már a takarítógépek dolgoznak
Szeged legnagyobb fitnesztermében, ahol új, nagyobb teljesítményű légkondicionáló berendezéseket is felszereltek, valamint
gyermekmegőrzőt is kialakítottak. A bezárásáig Popeye Fitness
néven üzemelő edzőközpontot
átkeresztelik, az augusztus 25-i
nyitáskor már Fítworld Fitness-be léphetnek be a sportolni
vágyók.
Vörös László elmondta, hogy a
volt résztulajdonos Gajda Zoltán
öccsével, Gajda Péterrel együtt
üzemelteti a termet.

Mint azt korábban megírtuk:
Gajda Zoltánt pár hónapja doppingszerek csempészésének vádjával letartóztatták Norvégiában.
Azóta lezajlott a tárgyalás is, s az
ismert
szegedi
sportembert,
súlyemelő országos bajnokot és
csúcstartót 4 hónap börtönre
ítélték.
- Az izomnövelők birtoklása
Norvégiában n e m számít bűncselekménynek, Gajda Zoltánt
csempészet vétsége miatt marasztalták el. Ezt még harmadolták is, így Gajda akár már ma itthon lehet - tájékoztatta lapunkat
Vörös László.
A fitneszközpont új társtulajdonosa felhívta a figyelmet, hogy
a korábban vásárolt bérletek továbbra is érvényesek, tulajdonosaiknak nem kell újra fizetniük,
ha a Fitworld-ben kívánnak
edzeni.
B. Z.

Városházi Esték a Hóra Színház

Reggeltől estig rúghatják a labdát a gyerekek az ú j pályán.
A C e n t r u m Párt szegedi képviselői játszótereket korszerűsítenek és újakat építenek választókörzeti alapjukból. A Római körútit tegnap vehették birtokba a gyerekek.
Szegeden, a Római körúton a
C e n t r u m párt képviselői 1 millió 200 ezer forintból részben
ú j játszóteret alakítottak ki. A
Bertalan híd lábánál futballpályát építettek két felújított és
biztonságos kapuval, mögöttük

A szakemberek mellett a gyermekek is elégedetten nyilatkoztak a Szegeden megrendezett
első országos bűnmegelőzési táborról.
Nem várt sikerrel fejeződött be
az első országos bűnmegelőzési
tábor, amelyet a Szegedi Gyermekvédelmi Intézet rendezett. A
szervezők elégedettek voltak, és
ami fontos, a gyerekek is várják a
lehetőséget egy következő táborozásra.
A kezdetben még inkább paszszív fiatalok a tábor végére megnyíltak, aktív részesei lettek a
különböző, róluk, értük szóló
programoknak. A foglalkozásokat kizárólag a gyerekekre koncentrálva rendezték, a cél az volt,

Fotó: Miskolczi Róbert

védőráccsal. A pálya mellett
láncos hinta, valamivel távolabb kosárlabdapalánk várja a
gyerekeket.
A hinta majdnem 200 ezer forintba, a kapuk és a palánkok
mintegy félmillió forintba kerültek, a locsolócsap további 350
ezer forintba - sorolta Pászti Ágnes tanácsnok, önkormányzati
képviselő. A játszótér véglegesen
ősszel készül el, addigra gyepesítik a pályát és bokrokat, valamint virágokat is ültetnek. A

házban lakó lányok és fiúk vállalták, hogy majd gondozzák a
gyepet és a környékben összeszedik a szemetet.
A másik oldalon lévő füves területen kutyatulajdonosok szokták sétáltatni kedvenceiket. Rájuk gondoltak a centrumos képviselők, amikor a zöld terület
szélére
kutyapiszok-tároló
edényt helyeztek el, s oldalába a
célnak megfelelő műanyag zacskók kerültek.
DOMBAI TÜNDE

hogy minél több alternatívát
nyújtsanak számukra a bűnözéssel szemben. Ezt szolgálták a
rendvédelmi szervek bemutatói,
valamint a tábor keretein belül
tartott pszichológiai tréningek,
amelyek speciálisan az agresszió
kezelésre irányultak.
A gyerekek tizenöt fős csoportokban, játékos formában sajátíthatták el az agresszió levezetésének különböző módjait. Az
önismereti foglalkozásokon pedig az egymás iránti tolerancia
fejlesztését próbálták elsajátítani a fiatalok. P. András Katalin,
a Szegedi Tudományegyetem
pszichológia tanszékének tanára koordinálta a pszichológiai
tréningeket, s a legnagyobb
eredménynek azt tartja, hogy a

beszélgetéseken kezdetben félénk gyerekek az utolsó napokban megnyíltak, szívesen próbálták ki magukat a különböző
szituációs játékokban. A gyerekek olyan hétköznapi szituációkat játszottak el, amelyek során
gyakorolhatták a feléjük irányuló agresszió elhárítási módjait.
András Katalin nagy előrelépésnek tartja, hogy a foglalkozások
végére a fiataloknak kialakult a
problémafelismerő és -megoldó
képessége.
Pósa Róbert, az intézmény
igazgatója a várakozáson felüli
eredmények láttán bízik abban,
hogy az elkövetkező években is
lesz lehetősége a tábor megszervezésére.
NAGY KRISZTINA

szervezésében

ír est és jubileumi
Táncünnep
A Hóra Színház szervezésében
idén „A hagyomány..." címmel
rendezik meg a Városházi Esték
programját. Ma 21 órától ír est
lesz a Fiannával, holnap táncünnepre várják a közönséget.
MUNKATÁRSUNKTÓL
Az Európai Unió kapujában újra
fontos szerepet kap a hagyomány. Hagyományosnak mondható a Városházi Esték programsorozata is, amit a szegedi Hóra
Színház az önkormányzattal
együttműködve 1996 óta minden nyáron megrendez a városháza udvarán. Idén két évfordulót is ünnepelnek: épp 20 éve alakult meg a Hóra Társulat olyan
fiatal szegedi színészjelöltekből,
táncosokból, muzsikusokból és
képzőművészekből, akik azóta
idehaza és külföldön is hírnévre
tettek szert. A másik jubileum: 5
éve működik a Hóra Táncszín-

ház, amelynek célja a táncos
utánpótlás nevelése, és a hagyományok megőrzése. A Városházi
Esték idei programsorozatát a
népzenének és a néptáncnak
szentelik. Ma este 9 órától a
nemzetközi hírű szegedi csapat,
a Fianna közreműködésével ír
estet, azaz koncertet és ír táncbemutatót rendeznek, amely után
ír mulatság kezdődik tánctanítással.
Szerda este 9 órától a Hóra
Táncszínház és vendégei a nagyvilág és Közép-Európa tánchagyományait keltik életre. A
Táncünnep című jubileumi előadáson Tanács István, Nővé Zsuzsa, Kucska László és Gyorgyev
Milivoj koreográfiáiból láthat a
közönség válogatást. A műsor
után táncház kezdődik. Elővételben a Tolkien Könyvesboltban
(Kossuth L. sgt. 1.) valamint előadás előtt a helyszínen lehet belépőt váltani.

Kétezer karton cigi
Kétszáznál is több jogsértő cselekményt derítettek fel a dél-alföldi
régió fináncai az elmúlt napokban. Bács-Kiskun megyében két
illegális szeszközpontot fedeztek
fel a pénzügyőrök - Tázláron és
Soltvadkerten 30-30 ezer bter cukorcefrét foglaltak le. A szegedi

vámhivatal legnagyobb fogásaként 2 ezer karton, egy helyen
meglelt cigaretta szerepel a leltárban. Emellett lefoglaltak még
1714 karton füstölnivalót, 260 hter különféle szeszes italt és 95
pólót is. A kiszabott pénzbírság
meghaladta a 1,3 millió forintot.

Telt házas siker volt a Muzsikáló Udvar idei rendezvénysorozata

Gregor József volt a legnépszerűbb
Összesen öt produkciót kínált
hat előadásban a Muzsikáló Udvar ezen a nyáron. A hétvégi
operaprcmierrel
befejeződött
városházi
rendezvénysorozat
szinte minden estje telt házas
volt.
Az önkormányzat idén is megszervezte a városházán a Muzsikáló Udvar rendezvénysorozatát,
amelynek szinte minden előadása telt házat vonzott. Mostanra
úgy megszerette a közönség a
mérsékelt árú, 1000-1200 forintos belépőkkel kínált kamarajellegű komolyzenei
sorozatot,
hogy a legnépszerűbb koncertekre már elővételben elfogytak a jegyek. A 300 főt befogadó nézőtér
ezen a nyáron többször is kicsinek bizonyult, sokan nem jutottak He Sebestyén Márta estjére és
a legnépszerűbb rendezvényre,
Gregor József hagyományos operakoncertjére.
Száz Krisztina, a programok
szervezője elmondta: a jövőben
is arra törekednek, hogy nívós
kínálatot nyújtsanak az igényes

Offenbach vígoperájával, a Pericholéval zárt a Muzsikáló Udvar.
muzsikára vágyó közönségnek.
Hogy jó ez az irány, azt a világhírű Liszt Ferenc Kamarazenekar koncertjének sikere is bizonyította. Egyedül a különleges

zenei csemegének, rétegműfajnak számító francia barokk kamaramuzsikára n e m telt meg
teljesen az udvar, de akkor sem
panaszkodhattak az előadók,

meg hagyományosnak mondható koncertjére.
A Muzsikáló Udvar idei programja vasárnap este a 25 éves
Szegedi Kisopera előadásával zárult: Bárdi Sándor és Toronykőy
Attila rendezésében szép sikerrel
mutatták be Offenbach vígoperáját, a Pericholét. Vajda Júlia biztos stílusismerettel, perfektül
énekelte a címszereplő énekesnőt, igazi jutalomjáték volt számára a szerep. Ezen a nyáron
nem volt pénz zenekarra, de
Oberfrank Péter elektromos zongorával is mulatóbeli hangulatot
tudott teremteni. Az önfeledt bolondozást jól fogadta a publikum. Perichole szerelmese, Piquillo szerepében Andrejcsik István remekelt, jók voltak a többiek, Szilágyi Béla, Altorjay Tamás,
Ördögh József, Cseh Antal, PisÉva,
Fotó: Miskolczi Róbert kolti László, Matkócsik
Szonda Éva és Katona fudit is. A
több m i n t kétszázan tapsolták szellemes-kellemes vígoperát érdemes lenne
professzionális
meg műsorukat. Gregor József
is elégedett a rendezvénysoro- színházi körülmények között,
zattal, jelzi ezt az is, hogy évről zenekarral is bemutatni.
évre új művészbarátokat hív
H. ZS.

« A K T U A L I S «

KEDD, 2003. AUGUSZTUS 12.

Városi feljelentések
Folytatás az 1. oldalról

A Szint Kft. fellebbezett a határozat ellen, az ügyészség azonban
jóváhagyta a döntést, a vizsgálat
befejeződött. Papp Zoltán n e m
kívánta kommentálni a történteket.
Szentgyörgyi Pál, Szeged gazdasági alpolgármestere hivatalosan még nem értesült az ügyészség határozatáról. A városvezetők közül Szentgyörgyi Pál felügyeli az önkormányzati cégek
működését, így a város, illetve a
városi cégek által tett feljelentésekkel kapcsolatos információk
is hozzá futnak be. Mint mondta, egyik ügyben sincsenek új információi.
A Szegedi Nemzeti Színház
gazdálkodása miatt is feljelentést
tettek, ám az ügyben bűncselekmény hiányában megszüntették
a nyomozást.
Nagy Sándor alpolgármester ismeretlen tettes ellen, hűtlen kezelés miatt tett feljelentést az
SZKT ellen. Előzőleg, még áprilisban, a közgyűlés felmentette
állásából Nemes László igazgatót.
- Az ügyben az eljárás még folyik, egyéb információk egyelőre
nem hozhatók nyilvánosságra kaptuk a tájékoztatást a megyei
főkapitányság sajtószóvivőjétől.
Nemes László ugyanakkor kifogásolta elbocsátásának körülményeit, ezért munkaügyi bírósághoz fordult.
A Fürdővizek Szeged Kft. új
igazgatója, Mészáros Gábor is
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés bűntette alapos gyanúja miatt. A cég
belső vizsgálata szerint Lengyel

József direktorsága alatt előnytelen szerződéseket kötöttek, a
szegedi vízügyi cég kára Mészáros szerint 170 millió forint. A
Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság elfogultságot jelentette be, az ügyben ezt követően a
Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálati osztálya nyomoz. A szomszéd megye főkapitányságának
szóvivője,
Hanyecz Zsuzsanna egyelőre n e m
tudott részletekkel szolgálni. A
tanúkihallgatások folynak, Lengyelt még be sem idézték. Közben a volt igazgató - az elbocsátásának körülményeire hivatkozva - 101 millió forintot követel volt cégétől és az önkormányzattól.
Az IKV Rt.-nél épületfelújításokkal kapcsolatban csaknem
400 millió forint értékű szerződéseket vizsgált az APEH Bűnügyi Igazgatóság Csongrád megyei nyomozó hivatala. A nyomozók egy névtelen, de számos
konkrét adatot tartalmazó bejelentés alapján kezdtek el vizsgálódni, majd ismeretlen személy
ellen adócsalás alapos gyanúja
miatt indítottak eljárást.
Információnk szerint még ez
az ügy is csupán nyomozati szakban van.
A Városkép Kft. privatizációja
miatt indított nyomozás már
vádemelési javaslattal megjárta
az ügyészséget, ám az ügy visszakerült a rendőrségre. A cég eladásának körülményeit tovább vizsgálják. Egyébként ebben az esetben n e m az önkormányzat, han e m Csapó Balázs képviselő, a
Szegedért Egyesület elnöke tett
feljelentést.
K.B.

A műemlékvédelem kifogásolja a Dóm téri büféket

Eltűnhetnek majd a bódék
Vásári hangulat uralkodik a szegedi Dóm téren és a Dugonics
téren. A büfébódék jövőre eltűnhetnek, ugyanis a tér hangulatához igazítják a vendéglátóhelyek arculatát.
A műemléki környezethez illeszkedő elárusítóhelyek lesznek a
Belvárosban - ígéri a Szegedi Városkép Kft. igazgatója. Szélpál
Gábor július elsejétől vezeti az
önkormányzati céget, amely rendezvények szervezésével és a
közterületi reklámfelületek értékesítésével foglalkozik.
Szélpál azt tervezi, hogy munkatársaival olyan szabályozást
vezet be, amely nem gátolja a vállalkozókat abban, hogy rendezvényeket szervezzenek, de egyben a
Belváros hangulatához méltó
megjelenést is garantálja. Ezért
szükséges, hogy a városi tervtanács, azaz a városi főépítész és a
kulturális örökségvédelmi hivatal vezetője is jóváhagyja a közterületre kerülő „bódék" tervét.
A Kulturális Örökségvédelmi
Hivatal regjonábs vezetője, Széphegyi László korábban is kifogásolta, hogy a Dóm téren és a Dugonics téren „vásári" hangulat
uralkodik nyaranta. A korábbi
gyakorlat ugyanis az volt, hogy a
Kárász utcán és a Klauzál téren elhelyezett reklámokat, bútorokat,
építményeket csak a tervtanács
jóváhagyásával engedélyezték. A
Belváros más pontjain azonban a
hivatal engedélye nélkül emeltek
elárusítóhelyeket. Különösen a
Dóm téren elhelyezett büfék za-

A tér hangulatához illeszkedő vendéglátós pavilonokat szeretnének kialakítani a jövőben a dóm mellett is.
Karnok Csaba
várják Széphegyit, aki minősíteni
sem kívánta a téren elhelyezett
bódékat. Azt mondta, mindenki
láthatja, mennyire rontja a Dóm
téri művészeti alkotások hatását
az ott uralkodó vásári hangulat.
A Városkép Kft.-nek arra kell
törekedni, hogy ne teljesíthetetlen követelményeket írjon elő a
vállalkozók számára - mondta
Szélpál a cégnek ugyanis bevé-

Felújították a megye éléskamráját
Folytatás az 1. oldalról
Ma még senki sem tudja, mi lesz a sorsa a vásárcsarnoknak, így aztán a körülményekhez
képest a legjobb megoldás született.
A nyitás napján betérő vásárlók is dicsérően szóltak a megszépült csarnokról, mint
ahogy elégedett a megújult vásárközponttal
Pusztai Lajos, a Szegedi Vásár és Piac Kft.
ügyvezető igazgatója is. Mint mondta: tovább már nem lehetett, de n e m is akarták halogatni ezt a nagytakarítást.
- Köszönettel tartozunk az ÁNTSZ-nek,
amiért ennyi időn át türelemmel viselte a
csarnokban uralkodó állapotokat, s elfogadta, hogy a Mars téren tulajdonképpen min-

den ideiglenes jelleggel működik. N e m titok
ugyanis, hogy a tér rekonstrukciója elkerülhetetlen, így a minden eresztékében elöregedett vásárcsarnok bontása is napirenden
van régóta. Á m az építkezés megkezdésének
időpontja még mindig n e m tisztázott, s addig is üzemeltetni kell ezt a nagy forgalmú
vásárcentrumot - a lehető legjobb körülmények között. Ezt szem előtt tartva szólított
fel bennünket az Á N T S Z is a csarnokcsinosításra, s végül kompromisszumos megoldás született. Egy teljes felújítás egyenlő lett
volna a hűtlen kezeléssel, hiszen a város
pénzéből csak n e m költhettünk 20-25 milliót, vagy még többet egy teljes rekonstrukcióra, hogy aztán a térrekonstrukciókor

minden az enyészetté váljon. Végül az a
döntés született, hogy mintegy 10 millióból
átépítjük a csarnok vécéjét, moshatóvá teszszük, kijavítjuk a csarnok megkopott padlózatát, átfestjük a falakat, az ajtókat, a fém
alkatrészek nagy részét. Ha ezt n e m tesszük
meg, alighanem lakat került volna a csarnokra - mondta a piacigazgató.
Pusztai Lajos szerint abban pedig nincs
semmi különös, hogy a csarnok zárva tartásának idején néhány kereskedő a hátsó ajtón
át kínálta portékáit. Mint fogalmazott: az
árusok is megszépítették boltjaikat, s ha
emellett volt idejük a kereskedésre is, miért
ne tették volna.
BÁTYI ZOLTÁN

Románia csatlakozása után helyreállna a közúti és a vasúti kapcsolat

Hídépítést terveznek a Maroson
Egy Magyarcsanádnál
épülő
közúti-vasúti híd hatástanulmányának, terveinek készítéséhez
kér uniós támogatást a Csongrád Megyei Állami Közútkezelő
Kht.
Nem csak családi és rokoni kapcsolatok szakadtak szét, amikor a
trianoni döntés nyomán Magyarcsanádnál határvíz lett a Maros.
Makó térségét addig - az akkor fölöslegessé vált közúti és a vasúti
hídon keresztül - a Bánsághoz
szorosabb gazdasági kapcsolat
fűzte, mint Szegedhez és Hódmezővásárhelyhez. A pillérek mementóul a helyükön maradtak, és
amikor a kiszombori határátkelőhely újbóli megnyitásának igénye
szóba került, a magyarcsanádiak
is fölvetették: helyre kellene álhtani legalább a közúti hidat. A
Csongrád Megyei Állami Közútkezelő Kht. most egy közös - a bajaihoz hasonlóan működő - vasúti és közúti híd építésének terveire, s egy hatástanulmány elkészítésére kér támogatást a Phare-CBC-től.
A terv szerint a hidat Románia
uniós csatlakozása után adnák
át, így nem lenne szükség vámhivatalra. A pályázatot, melynek
készítését a Makó és Térsége Fejlesztési Kht. koordinálta, tegnap
juttatták el a békéscsabai Phare-

non, a nagylaki átkelőn keresztül
tudják eljuttatni az áruikat. A
volt őscsanádi polgármester, Viorel Matei szenátor, a román parlament mezőgazdasági bizottságának elnöke is ígérte: minden
követ megmozgat. Miközben
Magyarországon a leghátrányosabb helyzetű megyék közé tartozik Csongrád, Romániában Temes megye olyan fejlettnek számít, mint nálunk Győr környéke. A mi oldalunkon a mezőgazdaságon kívül nincs komoly
munkalehetőség, a Maros túlsó
partján, a nagyszentmiklósi üzemekbe azonban most már hatvan-nyolcvan kilométerről viszik
a munkásokat. Az ottani fizetés
forintba átszámolva persze itteni
viszonyok között kevés lenne, az
olasz és osztrák befektetők azonFarkas Jánosné magyarcsanádi polgármester reméli, ismét hasznos ban úgy gondolkodnak, Románia
lehet, ami fél évszázadon át fölösleges volt.
Fotó: Gyenes Kálmán uniós csatlakozása után ez a különbség valószínűleg mérséklődirodához. A magyarcsanádi ön- ségesek voltak; velünk együtt ni fog.
kormányzat természetesen tá- örülnek az ötletnek - mondja
A pályázat készítői egyelőre
mogatja a pályázatot, hiszen ez Farkas Jánosné. - A nagyszent- n e m tudják, mikor derül ki,
Farkas jánosné polgármesternek mildósiak és őscsanádiak ötlete nyertek-e, mikor kezdődhet a
és a község lakóinak is szívügye. volt, hogy a híd vasúti is legyen. hatástanulmány készítése, és az
Am a túloldalon élőknek is tet- Ez nelcik azért lenne jó, mert építéshez mikor sikerül támogaszett a gondolat.
Nagyszentmiklóson az ipari park tást szerezni.
- Bár a pályázat beadási határ- mellett megy el az ide is vezető
Egy biztos: a híd megnyitása
ideje nagyon közel volt, a romá- vasútvonal, miközben az ott mű- történelmi jelentőségű
eseniai nagyszentmildósi kistérség- ködő osztrák és olasz nagyüze- m é n y lenne m i n d k é t ország
ből minden szükséges adatot mek Magyarországra még min- számára.
azonnal elküldtek nekünk, kész- dig csak nagy kerülővel, kamioB.A.

telt is kell termelnie. Ennek ellenére szerinte lehetséges az, hogy
ezután csak olyan rendezvények
kapjanak területfoglalási engedélyt, amelyek vállalják, hogy
megfelelnek a műemlékvédelmi
követelményeknek.
A Dugonics téren vendéglátóhelyet üzemeltető vállalkozó korábban kötött szerződése több évre szól, de a D ó m téren a tervek

szerint már jövőre változás várható. Szélpál szeretne pályázatot
kiírni a vendéglátóhelyek üzemeltetésére, és az elbírálásnál az
építmények környezetbe illesztése is alapvető szempont lenne. Az
igazgató szerint a követelmények
megváltozását már az idei Széchenyi téri karácsonyi vásár látogatói is észreveszik majd.
M. B. I.

A hőszolgáltató a díjkedvezmények

bővítését tervezi

Vihar keletkezett
a kettős tarifa miatt
A szegedi távfűtött lakásban
élők negyede járt rosszul a kettős tarifarendszer bevezetésével.
A Szegedi Hőszolgáltató Kft. fokozatosan, négy-öt év alatt
emelné az üzemeltetési költségeket tartalmazó alapdíjat.

sét, javítását, fejlesztését fedezi.
A szeptemberben elfogadott új,
kéttarifás díjrendszer lényege az,
hogy a lakások nagyságával arányosan (mértékegység a légköbméter) fizessék az állandó költségeket is.

„Önkényeskedésnek,
zsarolásnak, uzsorának" nevezték az új
szegedi fűtésdíj rendszer bevezetését azok, akik a korábbi alapdíjnál évente akár 20-22 ezer forinttal is többet kénytelenek fizetni.
A 27 ezer távfűtött lakásban élők
egynegyede háborodott föl többé-kevésbé a számla láttán; különösen azok mérgelődtek, akik a
meleget megtartó épületben élnek, és lakóházuk fölújítása (a falak szigetelése, külső nyílászárók
cseréje) óta jóval kevesebbet fűtöttek, így kevesebbet is fizettek,
mint korábban.
Őket az sem vigasztalta, hogy amint arról lapunkban is többször írtunk - az alapdíjat és hódiját különválasztó kettős tarifa
igazságosabb a réginél, mert
most már mindenkinek arányosan viselnie kell a fűtési rendszer
fenntartási költségeit. - Miért a
jól szigetelt lakásokban élők fizessenek a többiek helyett? kérdezték.
- A helyzet éppen fordított magyarázta el Básthy Gábor, a
Szegedi Hőszolgáltató Kft. igazgatója. A régi, összevont díjban a
hőfogyasztástól függött az alapdíjrész is, így a rosszul szigetelt
épületekben élők fizettek a szükségesnél többet. Az összes fűtési
díjnak átlagosan csak 55 százaléka függ a hőfogyasztástól - a többi a fűtési rendszer üzemelteté-

Azt persze a hőszolgáltató - és
a kft. többségi tulajdonosa, a városi önkormányzat - is tudja,
hogy azoknak a fogyasztóknak,
akiknek lakásában emelkedik a
díj, nehézséget okozhat a drágulás. Ezért az áprilisi közgyűlés az
alapdíj-fizetési
kedvezmények
bevezetéséről döntött (a szeptemberi határozatban még n e m
szerepelt a kedvezményekről
szóló rész). így azok a fogyasztók, akiknek díja 20 százaléknál
nagyobb mértékben nőtt, több
évre szóló alapdíjmérséklést kapnak. Ez annyit jelent, hogy esetükben a díjemelés mértékével
arányosan, 1 - 4 év alatt, fokozatosan nő az alapdíj.
Minthogy azonban a drágulás a
távfűtött lakásokban élők jelentős részét igen érzékenyen érinti,
a városvezetés és a hőszolgáltató
együtt keresi a kedvezmény bővítésének lehetőségeit. Szentgyörgyi Pál gazdasági alpolgármester
és Básthy Gábor már tárgyalt a
szóba jöhető megoldásokról. A
tervek szerint többen jutnának
alapdíjkedvezményhez: már azok
is megkapnák a mérséklést, akiknek díja nem 20, hanem csak 10
százalékkal nőtt; ezen felül a teljes alapdíjat 4 helyett esetleg 5 év
alatt, fokozatosan érnék el.
A kedvezmény módosításáról a
közgyűlés dönt: a képviselők augusztus 22-én ülnek össze.
NY. P.

Tűz Csikóspusztán
Több mint két órán keresztül viaskodtak a lángokkal a tűzoltók
tegnap délután Csikóspusztán.
A makói tűzoltók tegnap délután
háromnegyed háromkor kapták a
bejelentést, hogy ég a csikőspusz-

tai határ. A lángok a tájvédelmi
körzet több tízhektáros területén
csaptak fel, égett a legelő, de erdős
és nádas részek is a tűz martalékává váltak. A tűzet több mint
kétórás összehangolt küzdelem
árán sikerült megfékezni.
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Kevesen hasznosítják a napenergiát
A villamos energia iránti növek-

AZ E U R Ó P A I UNIÓ E N E R G I A T E R M E L É S É N E K
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vő igény, a környezetvédelem
szempontjai, s nem utolsósorban a háztartási energia egyre
magasabb ára a megújuló energiaforrások hasznosítása felé
tereli a beruházókat és a privát

Ma még Európában, s hazánkban is biztonságos az energiaellátás, ám hosszabb távon
hatalmas beruházásokra lesz
szükség ahhoz, hogy az ipar és
a háztartások egyre növekvő
igényeit ki lehessen elégíteni.
Miközben a hazai termelői kapacitás csökken, a felhasználás ugrásszerűen nő, így
a megújuló energiaforrások,
köztük is a fényenergia hasznosítása célszerű megoldásnak tűnhet.
Azt mindenki tudja, hogy hazánkban a napenergia-felhasználás, illetve az arra való törekvések gyerekcipőben járnak,
azzal azonban kevesebben
vannak tisztában, hogy nálunk
működik Európa legnagyobb
napkollektor gyára. A Dunasolar gyakorlatilag ellátja napelemmel a európai piacot, ám
itthon nem kelendőek a kollektorok, annak ellenére, hogy a
cég által kínált árak 50-60 százalékkal alacsonyabbak a világpiacinál. A hazai beruházók és
a privát építkezők nem az árszínvonalat, hanem a megtérü-
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felhasználókat egyaránt.
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Napelemekkel felszerelt panzió. Jól jönnek ki belőle.
lési időt veszik figyelembe: egy
napelemes rendszer nagyobb
épületeknél 8-10, míg egy családi ház esetében 4-6 esztendő
alatt termeli ki az árát, így nálunk évente néhány száz napkollektoros rendszer talál gazdára, zömük elsősorban azért,
mert végképp nincs másik
megoldás.
- Egy EU-felmérés szerint a
magyarországi
természeti
adottságok, s leginkább a

Dél-Alföld területe kifejezetten kedvezne a napenergia-hasznosításnak, ám az
előrelépést nemcsak a szemléletbeli problémák, hanem a
szabályozás is gátolja
mondja Kiss Tibor, a napkollektorok és az ahhoz kapcsolódó rendszerek beszerelésével is foglalkozó Isobel munkatársa. A cég egyébként Szeged környékén is felszerelt
napkollektorral családi háza-

Szélkerekek és biomassza
Az Európai Unió célkitűzései közt szerepel,
hogy 2010-re az EU energiafogyasztásának 12
százaléka megújuló energiaforrásból származzon. Ennek eléréséhez az EU támogatásokat is
biztosít. Az EU-hoz csatlakozó országok egy része nem tartja teljesíthetőnek ezt a célkitűzést.

meg, és csak másodsorban jönnek szóba a kifejezetten energiahordozók előállítására termesztett mezőgazdasági kultúrák. A felhasználható
biomassza jelenleg még dekoncentráltan áll
rendelkezésre, összegyűjtésének, szállításának,
felhasználásának rendszerszintű modellje még
kidolgozatlan, a felhasználás gazdaságossági
elemzése még nem kellően kimunkált.

MTI PRESS

Az Európai Bizottság elemzései szerint a szélenergia kiaknázásában viszonylag jól állnak a
tagállamok, de vannak még kihasználatlan tartalékok főleg a biomassza és a bióüzemanyagok hasznosításában. Az unióban 1995 óta
mindössze 1 százalékkal nőtt, és még mindig
csak 6 százalék körül van a megújuló energiaforrások aránya a teljes termelésen belül.
A nagymértékű, tömeges elterjedést egyelőre
gátolja az alternatív energiaforrások felhasználását lehetővé tévő rendszerek kiépítésének
magas költségszintje, s ennek következtében a
hosszú megtérülési idő. A szélkerekek, szélturbinák magyarországi üzemeltetése ugyan
megkezdődött, de ezek inkább csak kísérleti,
egyedi eseteknek tekinthetők. Az országban
jelenleg üzemelő szélturbinák első példányait,
mint referencia-berendezéseket állították fel,
de már üzemel gazdaságossági megfontolások
alapján felépített szélerőmű is.
Jelentősebb vízenergia hasznosítás jelenleg
Magyarországon a Tiszán Tiszalöknél, Kiskörénél, a Hernádon Kesznyétenben, Gibárton,
Felsődobszán, a Rábán Ikerváron, a Soroksári-Dunaágon a Kvassay-zsilipnél van.
A biomassza energetikai hasznosítása Magyarországon jelenleg elsősorban erdőgazdasági és mezőgazdasági melléktermékként jelenik

F0TÓ: SCHMIDT ANDREA

kat, s tapasztalataik igen kedvezőek.
A napenergia hasznosítása
az egyik
legkézenfekvőbb
megoldás - mondja Kiss Tibor
s főként akkor kerül előtérbe
a napfény hasznosításának
kérdése, mikor egy család,
vagy társas építőközösség új
építkezés, beruházás mellett
dönt. Ilyen esetekben érdemes mérlegelni, hogy a melegvízellátás és a fűtésrásegí-
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tés rendszerét napelemek segítségével látják-e el.
A helyi tapasztalatok szerint
egyre élénkebb az érdeklődés
a napelemes házak iránt, s
ezen segített az állami támogatások rendszere is. Aki úgy
dönt, hogy mondjuk egy négytagú család otthonának melegvíz- és részben fűtésigényét
a nap segítségével elégíti ki, az
500-600 ezer forintos teljes
beruházási értékkel számolhat, melyből 200-250 ezer forintot állami támogatásként
igényelhet. Kiss Tibor elmondja, a fent említett félmillió forint körüli beruházás
magában foglalja a kollektorok és az ahhoz kapcsolódó
teljes fűtés- és melegvízrendszer árát, ami a tapasztalatok
szerint az Alföldön 4-5 év alatt

megtérülhet. Jó tervezés és
méretezés esetén háztartási
felhasználásnál a nap a család
éves energiaigényének 60-70
százalékát képes előállítani.
Hogy mekkora szükség lehet a megújuló energiaforrásokra való áttérésre, azt az
is igazolja: az EU 15 tagországának együttes termelőkapacitása negyedszázad múlva a
felére csökkenhet, az erőművek elöregednek, másokat
környezetvédelmi szempontok miatt be fognak zárni, s
nem lesz ez másként nálunk
sem. Hogy mi pótolja majd a
kieső energiát, arra úgy tűnik,
csak elméletben kézenfekvő a válasz: a természetes,
megújuló energiahasznosító
rendszerek.
0. K. K.

NŐ AZ ÁRAMIGÉNY, ÚJ ERŐMÜVEK K E L L E N E K

Fokozódó energiaéhség
Hónapról hónapra nő a villamosenergia-igény Magyarországon és Nyugat-Európában
is. Ez a tendencia és az erőművek elöregedése a szakértők
szerint arra figyelmeztet, hogy
a piac szereplőire nehézségek
várnak, ha nem lépnek időben.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az év első felében a villamosenergia-igény hazánkban 3
százalékkal, 20 ezer 282 gigawattórára emelkedett az
előző év hasonló időszakához
képest. Ebből az import 2756
gigawattórát tett ki. A magas
hőmérséklet is növelte az
energiaéhséget. Ezt mutatja,
hogy májusban és júniusban 4
százalékkal emelkedett a fogyasztás. Hasonló a helyzet
Nyugat-Európában is, ahol a
szakértők már megkongatták
a vészharangot. Szerintük a
térség áramkimaradások és az
áramdíjak emelkedése elé
nézhet, ha nem épülnek gyorsan újabb erőművek.
A Mosonszolnok térségében felállított két, 65
méter magas szélkerék 1500 háztartás
energiaigényét elégíti ki. FOTÓ: MTI/MATUSZ KÁROLY
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A kontinentális Európában
most zajlik a regionális monopóliumok átállása a liberalizált piaci körülményekre.

Ebből következően magas a
kimaradások kockázata, mivel
a cégek, a szolgáltatók és a
befektetők számára az átállás
azt jelenti, hogy nem érdekeltek tartalékok képzésében.
Európának alig 5 százaléknyi
tartalékáram-kapacitása van
arra, hogy a téli rendkívüli
helyzetekkel
megbirkózzék,
szemben a 20-30 százalékosra
tehető
földgáztartalékokkal.
Északnyugat-Európa áramtermelő generátorai idősek, tartalékképzésre, újak építésére
pedig nincsen szándék. Többek közt a környezetvédelmi
szabályok, a jövőbeli dereguláció bizonytalanságai miatt.
A nagykereskedelmi árak lemorzsolódása Németországban, az új kereskedelmi szabályok bevezetése Angliában
szintén visszatartó erő az új
kapacitások építése szempontjából.
Mindemellett Európa földgáztól való függősége a 2001.
évi 45 százalékról 2015-re 70
százalékra emelkedhet és a
földgáz nagy részét cseppfolyósított formában, hajón fogják majd szállítani. Európának
emiatt a cseppfolyósítottföldgáztároló-kapacitásait kell a
nemzeti és a helyi kormányok

erőforrásaiból kiépítenie és
szakértői megítélés szerint az
infrastrukturális fejlesztésekre
2010-ig 140 milliárd dollárt
kellene fordítani.
A villamos energia 12 százalékát az Európai Unióban
vízenergiából nyerik. Tavaly a
szárazság miatt a 15 EU-tagország csak 297 milliárd kilowattóra áramot nyert vízenergiából, 17 százalékkal kevesebbet, mint a megelőző évben. Az unióban igen nagyok
az eltérések a vízenergia-felhasználásban,
nemcsak a
kedv, hanem a földrajzi adottságok miatt is. Svédországban
az áramszükséglet 46 százalékát nyerték vízenergiából,
Ausztriában a 69 százalékát,
miközben Hollandiában az
összes
áramszükségletnek
csupán 0,1 százalékát fedezte
tavaly a vízenergiából nyert
áram. Dániában pedig egyáltalán nem termelnek áramot
ilyen módon. Az abszolút értékeket tekintve az EU országai közül Svédország termelte
tavaly a legtöbb áramot vízenergia segítségével. Az Európai Unión kívüli adat: Norvégiában a vízenergia aránya
az áramtermelésben 99 százalékos.

A PÉNZ BESZÉL
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CSÚCS VOLT EZ A SZIGET!

Világrekord
és frenetikus hangulat
Egymás után dőltek meg az
eddigi csúcsok a tizenegyedik
Sziget-fesztiválon. A Pannon
GSM jóvoltából maradandó érték is létrejött: a szigetlakók
kollektív festőműhelyének alkotása, a fesztiválkörkép hamarosan felvételt nyer a
Guinness-rekordok könyvébe.

MUNKATÁRSUNKTÓL

A Pannon GSM szigeti rezidenciáján felállított, közel 400
négyzetméter felületű körvásznon a zárónapra bontakozott ki a Pannon Praktikum
világzenei nagyszínpad hangulatát idéző festmény, a fesztiválkörkép. A stílusosan a Magyar Nemzeti Galéria főigazgatója, Bereczki Lóránt, valamint Kepes András által hitelesített, hatezer szigetlakó
által közösen készített alkotás
kiüti a rekordok könyvéből a
jelenlegi uralkodót, így a Sziget - a három évvel ezelőtti
szinkroncsókrekord után - ismét világcsúcsnak adott otthont.

Idén összesen 353 ezren sétáltak át a Szigetre vezető hídon, s összesen 23 ezer 500
szemeteszsák és 800 kuka
nyelte el szelektálva az újrahasznosítható, illetve a környezetre káros anyagokat.
A látogatók felelősségtudata
egyébként is szárnyalni látszott: 1400-an adtak vért a Vöröskereszt sátránál - az akciót
a Pannon GSM is támogatta
ajándékokkal.
Csúcsokat döntött a Sziget-látogatók
mobiltelefonhasználata is: a főtámogató
Pannon GSM hálózata csaknem 85 ezer mobilost szolgált
ki a Szigeten, s a fesztivál vendégei pontosan 1 millió 779
ezer 219 hívást indítottak a
Pannon GSM rendszeréből,
míg a Szigetet lefedő cellák a
két évvel ezelőttinél másfélszer több, 541 ezer 993 darab
SMS-t továbbítottak. Ekkora
GSM-forgalom mellett jól jött
a begyűjtőfutárokkal megerősített akkumulátortöltő szolgáltatás: a Pannon-körtéren
közel 6000 lemerült telefont
vett gondjaiba a mobilszolgáltató.
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Mindennapi kenyerünk
Nem azért élünk, hogy együnk, hanem azért eszünk, hogy éljünk. Igazán filozofikus megfogalmazás. Enni
tehát kell, de nem mindegy, hogy mit,
mikor és hogyan. Az egészséges táplálkozás - jó tudni - az ember alapvető szükséglete és persze joga. Természetesen ez magában foglalja az
összes alapvető tápanyagot. Itt lép a
képbe szénhidrátokban gazdag, szervezetünk számára elengedhetetlen mindennapi - étkünk, a kenyér.

Óriási utat járt be a kenyér a történelem
során, és fontos részévé vált az ember
életének. Bár ma már nagyon sokféle
kenyér van, ennek ellenére megőrizte
egyszerűségét és népszerűségét. Az emberek, ha alig tudnak valamit enni, akkor
az a valami épp a kenyér, ám ha lakomázhatnak, a cipó akkor is ott van az
asztalon. A kenyér nélkülözhetetlen, de a
fogyasztói szokásokkal együtt vagy éppen
azok révén folyamatosan változik.
A hagyományos házi jellegű fehér kenyér
népszerűsége annak ellenére is töretlen,
hogy a reformélelmezés hívei - az egészségesebb, rostdúsabb táplálkozás érdekében
- a barna kenyerek fogyasztását tartják indokoltnak. A felvilágosító kampányok
azonban eddig nem igazán tudták a fogyasztók zömét eltéríteni bevált fehér kenyerüktől. Annyit azonban sikerült elérni,
hogy a kenyérfajták piacán jelentősen javult a „felhozatal". Az egykori sötét-világosra korlátozódó kenyérválaszték már véglegesen a múlté. Természetesen a fogyasztói
szokások nemcsak azért változnak lassan,
mert az emberek nehezen váltanak, hanem
azért is, mert a korszerűbb, a választékosabb mindig jobban megterheli a pénztárcát is. így van ez a kenyereknél is. A hagyo-

A hagyományos

házi jellegű fehér kenyér népszerűsége töretlen.

mányos fehér kenyér mint alapvető „népélelmezési cikk", a legolcsóbb. A KSH adatai
szerint azonban fogyasztása csökkenő ten-

Minőség - eltarthatóság

CSAK EGY SMS. ÉS ABBAN MINDÖSSZE EGY I VAGY EGY N BETŰ.
A kérdésekre a választ a » ^ K M ^ f j f f f l l segítségével adjuk meg!

Mindennapi kenyerünk a kereskedelem és a vásárlói szokások változása következtében
lassan úgy válik napivá, hogy elég egy héten egyszer megvenni, mégis friss marad. Hála a
fokozott higiéniás gyártástechnológiáknak, amelyek hatnapi, tartósítószer nélküli eltarthatóságot is biztosítanak. Természetesen ez a lehetőség nem váltja ki teljesen a napi
friss kenyeret és péksüteményeket. A pékek és a sütőipar így békésen kiegészítve egymást
láthatja el mindig magasabb szinten a vásárlóközönséget, és ebben a közelgő
EU-csatlakozás sem okoz változást. Annál inkább foglalkoztatja a szakmát a külföldi
piacokra való betörés lehetősége, hiszen szomszédaink félelme nem alaptalan. Magas
árszintű piacukon az olcsóbban termelő, de minőségben azonosat tudó magyar
péküzemeknek lehet keresnivalójuk.
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FOTÓ: SÓHMIDT ANDREA

denciát mutat. Míg 1998-ban az egy főre jutó fehérkenyér-fogyasztás éves szinten 67,7
kilogramm volt, addig 2001-ben már csak
62,5 kilogramm. Ugyanez mutatkozik a hagyományos péksütemények (vizes zsemle
és kifli) esetében is. A 15 évvel ezelőtti 9,8
kg-os egy főre jutó fogyasztás 200l-re 9,2
kg-ra csökkent. Igaz, az ára viszont jelentősen nőtt. 1998-ban 104 forintba került 1 kg
fehér kenyér, 2002-ben ez 167 forintra
emelkedett. Napjainkban pedig már megközelíti a bűvös 200 forintot - bár most is
van akciósan 150 forint körüli áron - és
még így is a kenyér és a péksütemények ára
- a Pékek Ipartestülete szerint - költségszinten, sőt sok esetben az alatt mozog.
HELLER LÁSZLÓ

CSALÁDI HÁZAK VÍZSZIGETELÉSE: MEGÚSZHATJUK A TÖBB S Z Á Z E Z R E S PLUSZKIADÁST

Minden milliméter számít
A hagyományos szerkezetű
építkezéseknél ma is gyakran
felmerül a kérdés: kell-e a
nedvesség ellen szigetelni a
falakat? A szakemberek szerint célszerű vízszigetelést alkalmazni, de nem mindegy,
milyet használunk.

MUNKATÁRSUNKTÓL

Az alig egy éve épült családi
ház pincéjében félméteres
magasságban áll a víz. A kazán
téglából rakott bakon áll, a
pincébe a garázslehajtón át
csak csónakkal lehet lejutni.
Az automata garázskaput a víz
miatt még sohasem zárták be.
A házban élők ma már tudják,
annak idején, az épület alapozásakor nem kellett volna a
kőművesre hallgatniuk, aki a
pince vízszigetelését a száraz
talajviszonyokra
hivatkozva
költségpazarlásnak tartotta.
Az egyik vidéki nagyvárosban megtörtént eset azt pél-

dázza, érdemes pénzt áldozni
a ház nedvesség elleni szigetelésére. Nem mindegy azonban, milyen anyagot használunk ehhez. Az építőanyag-kereskedésekben sokféle bitumenes szigetelőlemezt kínálnak ugyan, de ezek minősége
gyakran nem felel meg a követelményeknek.
Tíz-tizenöt évvel ezelőtt természetes volt, hogy aki a lábazat vagy a talajon fekvő padló
vízszigetelését kívánta megoldani, 4 mm vastag, oxidált bitumenből készült lemezt vásárolt, amivel mindenki elégedett
lehetett. Ma már gyártanak ennél is jobb műszaki paraméterekkel rendelkező szigetelőt,
úgynevezett modifikált bitumenes lemezt, amely még nagyobb biztonságot jelent. Ennek ellenére az építőanyag-kereskedések egy részében zömmel 3 mm-es, vagy ennél vékonyabb, úgynevezett 3000-es
oxidált bitumenes lemezeket
ajánlanak lábazatszigetelésre egy rétegben, mondván, ez

ugyanolyan jó, mint a 4 mm-es
lemez.
A szakemberek szerint azonban a kettőnek a tulajdonságai
jelentősen eltérnek egymástól.
A 3000-es ráadásul nem 3 mm
vastag, hanem csak 2,7, ami elméletben talán csekély különbség, ám a gyakorlatban
annál többet jelent. Másrészt
ez utóbbiban a bitumenből és
az ebben lévő tömedékanyagból, vagyis a vízszigetelést szolgáló keverékből négyzetméterenként 1,5 kg-mal kevesebb
van, mint a 4 mm-es lemezben.
A tapasztalatok pedig igazolták, hogy a vékonyabb vízszigetelés élettartama lényegesen
rövidebb lehet, hamarabb átnedvesedhet.
Az Épületszigetelők, Tetőfedők és Bádogosok Magyarországi Szövetsége tervezési és
kivitelezési irányelveiben éppen ezért a vízszigetelésre
használt lemezek minimális
vastagságát 3 mm-ben szabta
meg, és ezt is duplán, vagyis két
rétegben javasolja alkalmazni.

Ha a szigetelés költségeit
megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, egy átlagos, 200 négyzetméter vízszigetelő lemezt
igénylő lakóháznál legfeljebb 40 ezer forintot tud
megtakarítani az építtető,
ha a 4 m m - e s helyett
3000-es lemezt használ. Egy
építkezésnél persze minden
forintnak helye van, de ha a
fenti megtakarítást összevetjük a javítási költségekkel
- amely baráti áron is 600
ezer forint - , szembeötlő a
különbség.
A vízszigetelő anyagok forgalmazásával is foglalkozó zalaegerszegi Villás Hungária
Kft.-nél is 4 mm-es lemezt
ajánlottak lábazatszigetelésként, de egy rétegben csak
akkor, ha a mértékadó talajvízszint a szigetelés alatt két
méternél mélyebben húzódik.
Ha magasabban áll a víz, akkor egy rétegben elasztomer-oxid duó, vagy modifikált
bitumenes lemezeket célszerű
használni.

Érdemes pénzt áldozni a nedvesség elleni szigetelésre,
ugyanakkor nem mindegy, milyen anyagot
használunk.

EGÉSZSÉG, ÉLETMÓD, TÁPLÁLKOZÁS MINDEN KEDDEN
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GRAFOLOGIAVAL A BETEGSEGMEGELOZESERT

Az írás előre jelezheti a bajt
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Csillagjegyes
gyógynövények
A növényasztrológiáról még
keveset tudunk, pedig egyre
több szerepet kap a termé-

Az írásvizsgálat tudománya, a grafológia, nemcsak személyiségelemzés
során használható, hanem - mint grafo-diagnosztika - a legkülönbözőbb
betegségek megállapítására is alkalmas. Már akkor is jelezheti, milyen
problémával küzd a test vagy a lélek,
amikor még sem az egyén, sem környezete nem sejti. Új gyógyszerek hatásának tesztelésére is használják.
Az íráskép összetett mikromozgások
eredménye. A szokásoshoz képest való
eltérései különböző
betegségeket,
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Szorongó személyiségtípusa
diáklány
írása. A szorongásból később
egészségügyi problémák is
adódhatnak.
betegséglehetőségeket
jelezhetnek.
Amint Marunák Mária, a szegedi Humanistic Pszichológiai Szolgáltató
Központ grafológusa, írásszakértője
mondja: minden megbetegedés - vagy
annak valószínűsíthető kialakulása az írás „külalakjának" jól körülhatárolható, jellegzetes változásaival jár.
Mégpedig azért, mert agyunk a szervezet minden - bennünk sokszor nem

is tudatosodó -, akár szervi, akár lelki
problémáról és ennek okairól is „tud",
s ez a „tudás" visszahat az írásra,
alakítja azt. A grafo-diagnosztika - hívja föl a figyelmet Marunák Mária - nem
függetleníthető a grafológiától, a személyiségvizsgálattól, hiszen minden
személyiségtípusnak megvannak a
„saját" betegségei. - Ha az íráskép
alapján az derül ki, hogy például szorongásra hajlamos a hozzánk forduló,
ez esetben az ilyen embertípusra jellemző betegségek jeleire szűkíthető a
vizsgálat. Ugyanakkor minden egyes
egészségügyi problémának, akár szervi, akár lelki (amelyek egymásból is
következhetnek) megvannak a jellemző írásképi „tünetei" - mondja a grafológus-írásszakértő.

szetes gyógyításban. A csillagjegyességre érdemes figyelni,
hatékony az ellenálló képesség fokozásában, a bajok orvoslásában.
Minden állatövi jegyhez sorolhatók optimális hatást kifejtő
gyógynövények, s ezek folyamatos, előre megtervezett alkalmazásával jelentősen lehet
erősíteni az immunrendszert,
fokozni lehet a szervezet ellenálló képességét. A növényasztrológiában járatosak ezekben
a hetekben, az allergiaszezonban például azt javasolják az
Oroszlán jegyében születetteknek, hogy egészségük érdekében a nagyvirágú, színes, illatos csokrok helyett cserepes
konyhai
fűszernövényeket
kérjenek a születésnapjukra azok tisztítják körülöttük a levegőt, a nyálkahártyájukat, s
jótékonyan hatnak a hörgőikre
is. A Skorpió gyermekeinek pedig az idei nyáron javallják minél több petrezselyem zöldje
fogyasztását. A csillagállások
tudói szerint a Nyilas jegyűeknek viszont a legjobbat allergia
ellen most a csalántea tesz,
ami egyébként favorizált szer a
Kos szülötteinek is.

Példákat is említ a szakember. Érrendszeri, vérnyomással összefüggő
egészségi problémákra utal, ha az írás
„felső zónájában", egyes betűk (például:
„b", „k") felső hurkaiban bizonyos, jól
fölismerhető változások jelentkeznek;
amennyiben az alsó hurkokban (például: „g", „y") mutatkoznak hasonlók, akkor a láb vénáival, artériáival lehet baj. A
jellegzetesen „középzónába" tartozó
betűk közül, például az „o" „belső szerveink betűjé"-nek tekinthető, az óramutató járásával megegyező módon
haladva egymás után fölfedezhetők rajta a testtájaink, szerveink állapotára
utaló jelek. Külön ponton jelentkeznek
például a szív-, ismét külön a lép-, májtájék problémái. Az adott szervnek
megfelelő ponton, s szintén jellegzetes
módon, megváltozik az „o" vonala. Különben - hívja föl a figyelmet Marunák
Mária - egyetlen jelből még nem vonnak le következtetéseket a grafológusok, „egy jel nem jel", a föltételezést az
íráskép más területeiről (például: margók, sor-, betűtávolság, és így tovább)
származó jeleknek is alá kell támasztaniuk.

Egy-egy gyógynövény több
jegyhez is kötődik: a Nyilasoknak e hetekben jótékony
Az írásképböl sok, egészségi állapotra utaló jelzést „olvas ki" a szakember.
FOTÓ: MISKOLCZI RÓBERT kamilla nagyon hasznos most
az Oroszlánoknak is, a petezért fordul
akkor az írástudomány kor is szerephez juthat az írásvizsgálat. rezselyem pedig ajánlott az IkFifitjr
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szakértője csak utalásszerűén jelez- Ha ismerjük egy ember „eredeti" írás- rek gyermekeinek, a cickafark
Íyklkl
jfr
'<¡4
heti, mit lenne célszerű tennie egész- képét, és összehasonlítjuk a teszte- a Nyilasok mellett a mérlel-ioH
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sége megőrzéséért, például milyen jel- lendő hatóanyag alkalmazása után geseknek is. A fokhagyma egylegű kivizsgáláson lenne jó, ha részt megváltozott írásképpel, akkor meg- aránt jó a Kos és a Skorpió
Iti
J' /4«M«>>« í</u<n*t/l) UjÁ '4
venne, s magát a diagnózist orvos tudhatjuk, milyen hatást váltott kí a jegyűeknek, a gyermekláncfű
S ha diagnosztizálni lehet a beteg- mondja ki, a szükséges kezeléseket is ő szervezetből az adott anyag. A példák az Oroszlánoknak és a Nyi«be,),
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séget, hogyan tovább? A szakember végzi. A grafo-diagnosztika megálla- jelzik: várható, hogy a jövőben mind lasoknak, a csalán a Kosoknak
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fölhívja a figyelmet: amennyiben a pításait ma leginkább pszichológusok több területen működik együtt gra- és a Rákoknak, a mogyorócserje a Szűz jegyűeknek és az
Alkoholizmus miatt „szétesőfélben"
kliens nem egészségügyi okokból for- veszik figyelembe. Bevezetés előtt álló, fológia s orvostudomány.
Ikreknek, az orbáncfű a Vízlévő személyiségű férfi írása.
dul grafológushoz - és általában nem új gyógyszerek hatásainak teszteléseF.CS.
öntőknek és a Bakoknak. A
borsmenta a Kosoknak tesz
jót, a menta viszont a Mérleg
GYÜMÖLCSÖK ÉS PLUSZENERGIÁK
szülötteinek. A viszonylag
könnyen elérhető - növényhatározóval
felismerhető,
MTI
Nemcsak a forró órák elke- gyűjthető, termeszthető
asztrológiai
rülését, hanem a figyelem gyógynövények
Egyes gyümölcsök azonban sesség érdekében a reggeli megőrzését is jól szolgálja a kataszterében a Koshoz az
Nyári étrendünkben előtérbe kerülnek a gyümölcsök és a zöldkifejezetten kalóriadúsak.
nagy pohár friss gyümölcslé el- déli, kora délutáni szieszta, említetteken kívül a galagoségfélék. A rostdús gyümölcsök alapvetően egészségforrások,
Nyáridőben arra kell figyelni kortyolgatása teljesen rendjén amit a mediterrán és trópusi nya, a macskagyökér, a gyömám aki testsúlyára vigyázni akar, annak jó tudnia, hogy meelsősorban az optimális test- való - literszámra inni azonban égöv népei már régen beik- bér, a sisakvirág, a máriatövis
sorolódik a jó hatásúak közé. A
súly érdekében, hogy a szerve- nem ajánlatos. Gondoljunk a tattak életrendjükbe.
lyikben mennyi kalória van.
Bika jegyűeké a pásztortáska
Az amerikai Harvard egyezet által elhasznált energia- benne lévő gyümölcssavak étGyümölcsszezonban
sokak- A köztudat szerint ezeket kor- mennyiség kerüljön be, s ne vágygerjesztő hatására is... Aki tem egyik kutatója szerint elég és a zsálya, az Ikreké a lánnak szinte főételükké lépnek látlanul lehet fogyasztani, hi- plusz kalóriák. Mert például a tízóraira „bekap" egy banánt, egyórás, az ebédet követő szi- dzsás útifű, a martilapu, a boelő a zamatos, friss termések. szen, mondják, „a fele víz". gyümölcsök rostjai segítik a az még nem vétkezik, de jó, ha eszta ahhoz, hogy figyelmünk dza és a libapimpó. A Rákok jó
bélműködést, megkötik a bél- tudja, hogy ez a déligyümölcs visszanyerje azt a szintet, szere a kökörcsin, a palástfü és
ben a káros anyagokat és segí- valóságos kalóriabomba, a amely eredetileg a nap kez- a földiszeder, az Oroszlánoké
tenek azokat mielőbb kiüríteni, szakértők szerint 15 dekájában detén jellemzett minket.
meg a sáfrány, a gyűszűvirág
gátolják a gyomor- és béldaga- kb. 150 kalória van. Szerényebb
Elméletének bizonyítására és a kúpvirág. A Szűz jegyében
• Eper
|L
.... 32 kalória natok kialakulását, megkötik a társa a szőlő, annak 15 dekájá- az amerikai kutató 30 önkén- születetteknek nagy hasznára
• Málna
(150 g) .... 34 kalória
koleszterin egy részét, elősegí- val 106 kalóriát lehet becsipe- tessel végzett kísérleteket: az lehet a kapor, a tárnics és a
tik a vércukor megfelelő szin- getni. Ugyanennyi mennyiségű érintettek mindennap négy vérehulló fecskefű, a mérle• Egres J f
i
J É É p f . . (150 p .... 38 kalória
ten tartását. Mindezek mellett almával 72 kalóriát viszünk be alkalommal egy-egy órán át geseknek pedig a kökény, az
A Görögdinnye
1 , J j H L . (I5(fg) .... 3 8 kalória
ismeretes a magas C- és egyéb a szervezetünkbe, a körtéből számítógép előtt ültek és fel- ibolya és a levendula. Az
Sárgadinnye
(150 g) J | 3 9 kalória
vitamintartalom, a frissítő ha- pedig 74 kalóriát. A nem hazai- adatokkal a figyelmüket tett
aranyvessző gyógyír a SkorPiros
ribizli
.S(1.50g) . . 1 4 2 kalória
tás - minden amellett szól te- ak, a citrusfélék is a „hetvene- próbára.
pióknak, csakúgy, mint a varhát, hogy együnk minél több sek" közé soroltatnak, 15 deka
™ Szeder
i
1 (150g) ... 4 2 kalória
Azok, akik egy órán át júháj, a hunyor és a mák. A
gyümölcsöt. Jó, együnk. De narancs 70 kcal, ugyanennyi sziesztáztak, a figyelmük dél- Nyilas jegyűeknek hasznos a
• K a j s á b a r a c k o L « ^ | ^ . (150 g)
4 6 kalória
nézzük és gondoljuk azért meg grépfrút 75 kcal, két darab kivi után is ugyanolyan jó volt, gesztenye és az articsóka, a
• Szilva
(150 g) .... 4 7 kalória
jól,
hogy miből mennyit! A pedig már 80 kcal.mint a nap kezdetén, reggel 9 Bak gyermekeinek a zsurló.
• Őszibarack
1 JfW|T:'
(150 g) •••• 5 7 kalória
megfelelő testi és szellemi frisórakor.
SZABÓ MAGDOLNA
SZ.M.

Fele víz, fele kalória?

Kevésbé hizlalók
jisog)

Hasznos
a déli pihenés

Kedd, 2 0 0 3 . augusztus 12
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GYÓGY-ÍR

A DIETETIKUS SZEMSZÖGEBOL

KERDESEK

A tej gyógyszer?

Természetes módszerek
- magasabb kockázat
A természetes fogamzásgátlási módszereket csak azoknak
javasolják a szakemberek,
akik, ha mégis teherbe esnek,
nem az abortusz mellett döntenek.
Aki biztosra akar menni, s
valóban el akarja kerülni a nem
x
\
/ f
kívánt terhességet, semmikép\
*
pen ne az úgynevezett terméI
szetes fogamzásgátlási módszerek közül válasszon. Ezek ugyanis a legkevésbé megbízhatóak,
100-ból ugyanis - módszertől függően - 9-24 nő esik teherbe ezek
alkalmazása mellett.
\

Bár a fogamzásgátlás ezen módjai semmiféle beavatkozással nem
terhelik meg a szervezetet, s ebből következően a legolcsóbbak is,
szakmailag elavultnak számítanak. Épp ezért a szakemberek csak
azoknak a nőknek javasolják a naptár- és a Billings-módszert,
valamint a megszakításos közösülést, akik, ha mégis teherbe esnek,
megszülik a kisbabát.
A naptármódszer lényege egyébként, hogy az ébredési hőmérséklet mérésével megpróbálják meghatározni a peteérés idejét
(ilyenkor 0,5 Celsius-fokkal magasabb a testhőmérséklet), és előtte,
Illetve utána néhány napig nem élnek nemi életet. Olyan nő Is akad,
aki viszont egyszerűen a ciklusa középidejét veszi alapul. De míg
régen azt tanították, hogy 28 napos ciklus esetén a 14. napon
történik a peteérés, mára bebizonyították, hogy ez minden nőnél
máskor történik, így ez a megoldás egyáltalán nem biztonságos. A
Billings-módszer szintén a peteérést próbálja meghatározni, csak a
méhnyaknyák vizsgálatával. A megszakított közösülés pedig azért
nem megbízható, mert a legéletképesebb hímivarsejtek már az
úgynevezett előváladékkal „kiszabadulnak".
Akik tehát vallási, erkölcsi, vagy egyéb ok miatt mégis a legősibb
módszerek egyikét választják, a nem kívánt terhesség meglehetősen
magas kockázatát vállalják.
SZ. A . K .

A muzsika javítja
a memóriát
A zenetanulás javítja a gyermekek memóriáját - erre jutottak a hongkongi egyetem
munkatársai.
MTI

A pszichológusok megvizsgáltak kilencven - hat é s tizenöt év közötti - gyereket,
akiknek a fele zenekari tag
volt, és már több mint öt éve
tanult valamilyen hangsze-

ren játszani, a másik fele pedig semmilyen zenei képzettséggel nem rendelkezett.
Az elvégzett teszt során a
gyerekeknek
emlékezetből
meg kellett ismételniük szavakat, amelyeket előzőleg
egy papírlapon olvastak. Az
eredmény: a muzsikus gyerekek jóval több szóra emlékeztek, mint azok, akik semmilyen hangszeren s e m játszanak.

GYOGYNOVENYÉS REFORMHÁZ
300

m 2 -en

• Hargita ásványvíz
(magas Mg, Ca tart.)
79 Ft-119 Ft
* Diabetikus Fizzi szörpök 1 I (10 ízben)
229 Ft
4 S'Nonas tusfürdők, samponok 1 I
(10 féle)
279 Ft-tól
• Tönkölypelyva párna
kicsi
nagy
4599 Ft
4 Ananász tabl. 120 db
(zsírégető, méregtelenítő)
2390 Ft
* Karcsúsító krémek: Body gél, síim,
Nova Figura gél, St. Ives, Fitness Síim 889 Ft-tól
4 Új Claire Fisher termékek:
Ránctalanító arckrémek, Karotinos,
Vízililiomos krém, tusfürdő,
Őszibarackos kézkrémek
99 Ft-tól
4 Német tusfürdők 300 ml (6 illatban)
4 Altér Heideschafer krémek 250 g
(láb-, árnika-, bőrtápláló)
379 Ft
4 Hawaiian Tropic napolajok, testápolók
végkiárusítása!
(Nemzetközi Bőrrák Alapítvány ajánlásával)
C j j í C

G Y Ó G Y N Ö V É N Y É S RF-ORIVSHA2

^ T Ó ^ Y

üzleteink Szegeden, a SAS Patika mellett,

a CORA Áruházban és H Ó D M E Z Ő V Á S Á R H E L Y E N ,

az Andrássy út 1. alatt találhatók!

A csontritkulás (osteoporosis)
a csontszövet mennyiségének
megfogyatkozásával jár, ami
egy bizonyos szint után fájdalmat, csontelváltozásokat
okoz, vagy akár súlyos csonttörésekhez is vezethet. Az osteoporosis a magyar lakosság
9-15 százalékát érinti, ami
900 ezer beteget jelent. A
nőknél 3-4-szer gyakoribb a
betegség, és általában súlyosabb lefolyású is, mint a férfiaknál.

Az osteoporosisban szenvedők gyakran kerülnek kórházba csonttörések miatt. A három legjellemzőbb töréstípus
(combnyak-,
csigolya- és
csuklótáji törés) együttes előfordulása a 65 évesnél idősebbek között a 35-40 százalékot is eléri. Mivel ezek a
csonttörések főleg idősek körében fordulnak elő, ezért súlyos mozgáskorlátozottsághoz
vezethetnek: csípőtáji törés
után a betegek fele önálló
mozgásra képtelenné válik.
A csontritkulás kialakulása
ellen leginkább gyermek-, illetve fiatal felnőttkorban lehet
sokat tenni, ebben pedig a fejés a tejtermékek fogyasztásának elsőrendű szerep jut. Napi
kb. 5-6 dl tej vagy savanyított
tejtermék
(joghurt,
kefir,
aludttej) vagy pedig ennek
megfelelő
kalciumtartalmú
sajt (átlag 10 dkg) fogyasztásával nagyrészt fedezhető a
napi kalciumszükséglet.
A tej és a tejtermékek egyrészt sok kalciumot tartalmaznak, másrészt minden olyan
tényező megtalálható bennük, ami elősegíti a kalcium
felszívódását és csontokba való beépülését. Tartalmaznak
D-vitamint, A-, K- és E-vitamínt, tejcukrot, tejfehérjéket,
magnéziumot, foszfort, mik-

A tej: élet, erő, egészség.
roelemeket. Némelyik tejtermék (pl. sajtok, túró) zsírtartalma azonban meglehetősen
magas lehet, így azoknak, akik
ügyelni szeretnének a vonalaikra, vagy pedig koleszterinszegény diétát kell tartaniuk, a
zsírszegényebb termékek javasoltak. Akinek nincs ilyen
jellegű problémája, nyugodtan fogyaszthatja a 2,8 százalék zsírtartalmú tejet, ma
már a szakemberek is a zsírosabb tej fogyasztását ajánlják az egészséges emberek
számára, mivel a tejzsírban
sok hasznos anyag is található.
A tej és a tejtermékek kü-

T E J C U K O R - E R Z E K E N Y S E G

Az alacsony tej- és tejtermékfogyasztás, valamint az osteoporosls
gyakorisága közötti összefüggést az is alátámasztja, hogy a
tejcukor-érzékenységben szenvedő embereknél (akik igen kevés
tejterméket fogyasztanak) az átlagosnál kisebb csontsűrűség mérhető, Ezen a problémán hivatott segíteni a tejcukormentes tej
(Maglc Milk), illetve a csökkentett tejcukortartalmú tej (Parmalat
Zymil) megjelenése.

PRAXIS
j MEDIFAT*

masszázsprogram

í
s

%/ k ü l ö n l e g e s m a s s z á z s í a j t á k
- Bejelentkezés: Med ¡Fat* Wellness Centrum

Szeged, Pillich Kálmán u. 18.
Tel.: 431-677

WHumatiistic
Pszichológiai Szolgáltató Központ

grafológiai
tanfolyamot
és pszichodráma
önismereti csoportot
indít.
Érd.: Szeged, Deák F. u. 4. g
30/290-3160

KOLLÁR VIKTÓRIA DIETETIKUS

Testfogyasztás!
Cellulitiswulness cíNTkUM
kezelés!

- y j ü

Orvosi zsiroldás műtét nélkül!

Nyán túrt»: M I - E Z terápia

(pókhálóerek) é s

• bőrt feszesít

Tel.: 6 2 / 4 5 2 - 5 6 9

IH«GH - CARE

^ LÉZERES
VISSZÉRKEZELÉS

I: X 1 R A

• alakot fonnál
v narancsbőrt mérsékel
• 3 hetes kúrák

V «- COSMETIC CENTER

kalciumé 113, a sajtokban található kalciumé pedig 144.
Persze, ha nem tejből készült
kalciumtartalmú élelmiszerrel
hasonlítanánk össze a tejet,
akkor a tej magasan megnyerné a versenyt.
A tej a kalciumon kívül fontos fehérjéket, eszenciális
aminosavakat, zsírokat, szénhidrátot, ásványi anyagokat és
vitaminokat is tartalmaz. Napi
3 dl tej a napi szükséglet 20-60
százalékát fedezi ezekből az
anyagokból.
Mindezekből az következik,
hogy már kisgyermekkorban
figyelni kell arra, hogy a cukrozott üdítőitalok helyett inkább tejjel, tejtermékekkel kínáljuk gyermekeinket, szomjoltásra pedig a legjobb a
csapvíz (esetleg a nem cukrozott gyümölcslevek). Már ebben az életkorban el kell kezdeni a csontritkulás megelőzését, mert csak így érhető el,
hogy megfelelő csonttömeg
alakuljon ki.

MediFat® Elektrolipolízis -

NARANCS

WELLNESS CENTRUM

lönleges jelentőségét az is növeli, hogy (a túró és a hagyományos ömlesztett sajtok
kivételével) ideális arányban
van bennük jelen a kalcium és
a foszfor, ami szintén segíti a
bennük levő kalcium hasznosulását.
A tejből és a tejtermékekből
kiemelten jó a kalcium felszívódása, de az egyes tejtermékek között is van különbség. A legjobb a kalcium felszívódása a savanyított tejtermékekből, aztán a túróból és a
sajtokból, végül a „legroszszabb" a tejből. Ha az ionos
kalcium felszívódását 100-nak
vesszük, akkor a tejben lévő

EPILÁLÁ

Budapest után Szegeden i s

f

c
Érdeklődés és előzetes időpont-egyeztetés:

tartós szőrtelenítő módszer

FORRftS

• Dr. Gajdács Á§aes

30/903-6886

Dr. Bolya László

30/218-5701

MfiGÁNKLINIKfi
Plasztikai Sebészet
Tel.: 6 2 / 4 3 1 - 8 9 9
www.plasztika.net

ftAPPY
I Az augusztusban vásárolt bérletekhez
I az ŐSZ! gyümölcssavas hámlasztás
I árából 20% e n g e d m é n y t adunkl
- Differenciált cellulltterápld
Hlgh-Care gépekkel és termékekkel.
- Alakformálás felsőfokon.
- Diglmell-kezelés - 7 alkalmas bérlet
mcst 20% kedvezménnyel.
Próbálja kl a 2002. év kczmetlkal
újdcnságátl A műtét nélküli
emlóplasztlka - a vákuum csodájal
Bejelentkezés:

62/547-197

_

Fogorvosi

b S S2000
í rendelő
• Ultrahangos fogkö-eltávolítás
•Tömések és pótlások minden fajtája
• Fogröntgen, műgyókér-beültetés

Szeged, Bárka u. 1.
Rendelési idő:
héttőtől csütörtökig S.00-1S.00.
péntek S.00-12.00 óráig.
Teleion: (62) 426-1S5
Ügyelet: (30) 945-1975
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MEGKERDEZTÜK MAKÓI OLVASÓINKAT

Járt-e már a Körös-toroknál1

VARGA ANDRAS
határőr.
- Igen, már többször is voltam a
Körös-toroki napokon. Idén nyáron is ellátogattam a rendezvényekre. Baráti társasággal voltam,
és nagyon éveztük a programokat, mivel idén is nagyon színvonalas koncerteket szerveztek, jó
műsorok voltak. Jövőre, ha az
időm és az elfoglaltságom engedi,
újra elmegyünk a haverokkal.

SZALAI ISTVANNE
nyugdíjas:
- Nagyon régen, még kislány koromban, tízévesen ott nyaraltam
egy hónapot. Jól éreztem magam,
még mindig emlékszem rá. De
most, hogy elmúltam hatvanéves,
már nem nagyon érdekelnek az
ilyen rendezvények. Nem vonzanak már a vízpartok sem. Az utóbbi években időm nagy részét inkább az unokáimmal töltöm.

•

SZABÓ BALAZS
hivatásos katona:
- Nem voltam még a Körös-toroki
napokon, de már nagyon vágyom
rá, hogy egyszer a baráti társaságommal ellátogassunk oda. Szeretek sátorozni, és a különböző
sportrendezvények is érdekelnének. Azonban itt Makón, hiányoltam a hirdetményeket, így leggyakrabban a Maros-partra megyünk pihenni, kikapcsolódni.

P0STAB0NTAS

Nem mi leszünk a nyertesek...
Egyetértő helyesléssel olvastam a július 21-i lapszámban Puskás Mihály szegedi olvasó véleményét Káros hagyományainkról, amellyel
M a r a kérdeztük:
káros és szégyellnivaló hagyományaink továbbélőjeként minősíti a
mai közéletünk pártcsatározásainak hangnemét és alapvető céljait.
Történelmi példákat sorol fel a Muhi-pusztai vereségtől a Szálasi-csoport
nemzetpusztító és nemzetgyilkoló tevékenységéig, ameJ á r t - e már
lyek nemzeti katasztrófákkal jártak, s amelyeknél mindig ott találjuk
a Körös-toroknál?
a nemzet fiainak gondolkodásmódbeli megosztottságát és ami fő baj:
a más elfogadása helyett annak fizikai megsemmisítésére való törekvést. „A történelem az élet tanítómestere" utal más szavakkal a levélíró az ókori bölcseletre. Bizony mondom: nagy igazsága vagyon PusKövetkező
kérdésünk:
kás Mihálynak, szégyellni való az már 12-13 éve, amikor országos
pártvezetők - képernyő vagy mikrofon előtt - hazugnak, a törvények
megsértőinek, a közérdekre, a közakaratra fittyet hányónak nevezik
JSzokott-e
vitapartnereiket és szemrebbenés nélkül tűrik el, hogy a viszontvászállodában
aludnj.?
laszban ők kapják ugyanezt a minősítést. Sajnos, kampányidőszakon
túl, az építés-fejlesztés, előrehaladás, talpon maradás, felzárkózás
Küldje e l válaszát
időszakára is ez a jellemző. Jó tíz évvel ezelőtt ebben a lapban már
a k é r d é s napjAn 17 ó r á i g ,
SMS-ben! (IGEN vagy NEM)! Az SMS síiiriáxáunormil tarja ueiwáiertéi*.szóvá tettem azt, hogy az olvasó, az állampolgár hitének, bizakodásának, de türelmének is az utolsó morzsáit éli föl, amikor a parlamenti
csatározásokat)?!) nézi, hallgatja. Teljes bizonyossággal állítom: mi
régóta érezzük, tudjuk nem „értünk szól a harang", nem leszünk
Szavazhat az interneten is:
www.delmagyar.hu
nyertesei ezeknek az öldöklő küzdelmeknek.
Kérdezem: törvényhozó uraim nemzeti himnuszunknak csak az első versszakát ismerik, ezt éneklik, nagy átéléssel egy-egy ünnepi alkalommal és elfelejtették a költő sirámait, mely szerint:
„Hányszor támadt tenfiad
Szép hazám kebledre,
FÜLÖP ROLAND
SZEGED
S lettél magzatod miatt
PATIK LÓRÁNT
Augusztus 10., 13 óra 11 perc. 1570 g és
Magzatod hamvvedre!"
Augusztus 8 11 óra 37 perc. 4000 g SL: FÜLÖP ALEXANDRA
Bálint Beáta és Patik Róbert (Zsombó).
Augusztus 10., 13 óra 12 perc, 1460 g Az
Másik jeles költőnk az oldott kéveként széthulló nemzetünket siGALAMBOS FANNI
ikrek szülei: Cseke Judit és Fülöp Zsolt
ratja, mert összefogás helyett egymást adjuk föl.
Augusztus 8., 23 óra 55 perc, 2720 g Sz.:
(Csongrád).
Ezeréves történelmünk - az államalapítástól, a kereszténység fölvéGál Anita és Galambos Mihály (Vaskút).
VÁMOS BENCE BARNABÁS
telétől számítva - csupa rendszerváltásból áll, amikor az előző életBAKOS RÉKA
Augusztus 10., 23 óra 5 perc, 3640 g Sz.:
módot - gazdasági és ideológiai téren egyaránt - felváltja egy merőben
Július 27., 14 óra 33 perc, 2050 g Sz.: KoPapp Éva és Vámos Zottán (Szeged).
új szisztéma. Az is törvényszerű, hogy az új és a régi elveknek, gyavács Ildikó és Bakos Endre (HódmezővásárGYÉJV1ÁNT BARBARA
korlatnak egyaránt vannak, maradnak elkötelezett hívei, akik egyhely).
más semlegesítésére törekszenek.
Augusztus 1 1 , 3 óra 45 perc, 3740 g Sz..
SZILÁGYI RÉKA
Bartos Tünde és Gyémánt Krisztián (SzeNe hagyjuk, hogy szavazatainkkal helyzetbe hozott politikacsináAugusztus 5., 2 óra 32 perc, 3430 g Sz.: ged).
lók - félreértve a kapott felhatalmazást - ennyire megfeledkezzenek a
Szilágyi Enka és Lalkó László (Szeged).
FODOR DOMINIK
nagyobb rész boldogságáról és egy szűk csoport érdekeiért „víjjanak
KOCMÁR KITTI
Augusztus 10., 15 óra 32 perc, 3730 g Sz.:
bajt" a tapasztalt hevülettel.
Augusztus 8., 11 óra 44 perc, 2480 g Sz.:
Szunyogh Mónika és Fodor József (Szeged)
SZABÓ DÁNIEL
Kaszás Márta és Kocmár Béla (Orosháza).
KÓFALVI ZSÓFIA ALEXANDRA
NYUGALMAZOTT TANÁR, HÓDMEZŐVÁSÁRHELY
KISS LEVENTE ÁKOS
Augusztus 3„ 18 óra 25 perc, 3660 g Sz.:

í

06-30/30-30-921

MEGJÖTTÜNK

Augusztus 8.. 16 óra 52 perc. 2720 g Sz.:
Kali Judit és Kiss Krisztián (Szeged).

Nagy Ágnes és Kőfalvi László (Sándortalva).

ÓTOTT EVELIN

VÁSÁRHELY

Augusztus 9., 9 óra 45 perc, 2750 g Sz.:
Józsa Adrienn és Ótott László (Szeged).

Korábban a lapban megjelent
Ügyvédbűnök, jogerkölcsök című cikk, majd személyes tapasztalataim ösztönöztek e nyílt levél
FORGÓ VALENTIN ROLAND
megírására.
Dr. Dobozy Levente riporteri
Augusztus 9., 16 óra 50 perc, 3000 g Sz.:
kérdésekre adott válasza már akSimon Judit és Forgó Roland (Hódmezővákor nagy érzelmi vihart kavart
sárhely).
bennem. Az ügyvédi kamara elMAKÓ
nökének azzal a megállapításáFUZ ADRIÁN MÁTÉ
val, amely az ügyvédek ügyhiányos tevékenységére vonatkoAugusztus 8., 18 óra 35 perc, 3350 g Sz.:
zott, egyetértek. Más megélhetéDeák Mónika és Fűz Flórián Zoltán (Makó).
si forrás hiányában az ügyvédi
MAROSVÖLGYI DOMINIKA
pályán dolgozók is küzdhetnek
Augusztus 9., 0 óra 20 perc, 3200 g Sz.:
megélhetési gondokkal. AzonSuhajda Mária és Marosvölgyi Árpád (Kiban a kényszerűségből elvállalt
rályhegyes).
ügyek miatt sem törhet meg a
jogszerűség mezsgyéjén működő
SZENTES
ügyvédi pályafutás. Igaz, a „jogRÁCZ HUBA GERGŐ
szerűség mezsgyéje" ma már
Augusztus 8.. 23 óra, 3420 g Sz.: Vérten
összemosódott az ügyvédbűnök
Tünde és Rácz Attila (Szentes).
elkövetésével, a jogerkölcs megKORCSIK ANITA
semmisülésével. Ezen a mezsAugusztus 9., 19 óra 54 perc, 3950 g Sz.:
Nagyszombati Anita és Korcsik Tamás gyén működő ügyvédek tevékenységében, a jogbiztonság, a
(Cserkeszőlő).
Gratulálunk! jogegyenlőség helyébe a joger-

GERLACH BALÁZS
Augusztus 8., 2 óra 40 perc, 3860 g Sz Gázser Szilvia és Gerlach Gábor (Szeged)

VAS DÖME BENEDEK
Augusztus 9 . 20 óra 35 perc. 3840 g Sz.
dr. Tártai Eszter és dr. Vas Tamás (Szeged).

KUTY1FA ÁRON
Augusztus 9., 22 óra 16 perc. 2720 g Sz.:
Sinkovicz Csilla és Kutyifa Sándor (Kiskőrös).

BALDAALEX
Augusztus 10., 5 óra 25 perc, 3450 g Sz.:
Hajdú Eszter és Balda László (Kaszaper).

VERDIER GÁBOR SZINDBÁD
Augusztus 10., 3 óra 48 perc, 3520 g Sz.:
Tenke Zsuzsa és Verdier Yann (Szeged).

JÁNOVSZKI ATTILA LEVENTE
Augusztus 10., 7 éra, 2540 g. Sz Jantyik
Angéla és Jánovszki Attila (Szeged).

LIMPEKANNA
Augusztus 10., 22 óra, 3320 g. Sz: Berezval Gizella és Límpek László (Kistelek).

Kedves Olvasóink! Közérdekű problémáikat, tapasztalataikat Fock Saroltával oszthatják meg, aki - hétfőtől péntekig - 9 és 12 óra között hívható
a 06-20-9432-663-as mobiltelefonszámon, amelyen SMS-üzeneteiket is
fogadjuk. E-mailt a kapcsolatok@delmagyar.hu címre küldhetnek. Elveszett tárgyaikat kereső, illetve talált tárgyakat visszaadni szándékozó olvasóink hirdetésben tehetik közzé mondandójukat a 62/567-835-ös telefonszámon.

SERTÉSVÁLSÁG
Mórahalomról S.-né elmondta:
nem igaz, hogy megoldódott a
sertésválság, mert őket is hetek
óta csak hitegetik, a szerződés ellenére.

NEPARACZKI ¡ANOS
asztalos.
- Sajnos nem jártam a Körös-toroknál. Szerettem volna elmenni, de idén nyáron éppen építkezünk és így sem anyagilag nem
volt lehetőségünk, sem időnk
nem engedte, hogy egy kellemes
hétvégét pihenéssel töltsünk el.
lövőre azért mindenképpen megpróbálom elvinni a feleségemet
és a kistiamat valahova nyaralni.

BITÓ BALÁZS

CSÖRÖG A PANNON GSM

KOROS-TOROKI ARNYAK
M. L. kifogásolta, hogy a Körös-toroki rendezvényen a szervezők nem gondoskodtak a mobil WC-k tisztán tartásáról és a
hulladékgyűjtők ürítéséről.

i l

Augusztus 9., 18 óra. 3730 g Sz.: Jóga Szabó Éva és Bitó Zsolt (Pusztavacs).
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BACSÓ BENCE

Augusztus 8., 16 óra 10 perc. 3650 g Sz.:
Kovács Anita és Bacsó Tibor (Hódmezővásárhely).

Ügyvéderkölcsök
kölcstelenség lépett. A társadalomra, az egyén életére negatív
kihatású joggyakorlat törvényszerűen nyitja meg az utat a
pénz, a hatalom, az összeköttetés bűvöletében működő ügyvédek előtt. Saját élettapasztalatom
alapján állíthatom, hogy az ügyvédi jogszerűtlenségek, az ügyvédbűnök hatványozottan befolyásolják az ügyészségi, a bírósági
eljárások menetét, az igazságos
ítélet megszületését. Az ügyvédi
hivatással visszaélni, ártatlan
emberek életét tönkretenni sokkal több egy-egy jogellenes ügyvédi tevékenységnél olyan társadalomban, ahol a becsületes, tisztességes ügyvédi hivatás gyakorlása a jogbiztonság garanciáját
képezi. Közös érdekünk elvárni
az ügyvédi nemes hivatás gyakorlóitól a jogkövető magatartás betartatását, az Európai Unió előszobájába érkező magyar igazságszolgáltatás védjegyeként.
Név és cím a szerkesztőségben

VÁSÁRHELY
Mátrai Zoltán azt tette szóvá,
hogy Hódmezővásárhelyen még
reggel 6 órakor is van közvilágítás, de este csak 9 órakor kapcsolják be a lámpákat, pedig már
korábban sötétedik.
ÁRPÁD TÉR
Szegeden, az Árpád téren rossz
az elektromos óra. A 312-264ről telefonáló olvasónk szerint
sokan hiányolják, hogy nem látható a pontos idő.
KÉSES HAJLÉKTALAN
H. K. panaszolta, hogy két gyer-

meke (16 és 2 éves) a Mars téren
lévő padra szeretett volna leülni.
Onnan azonban az ott éppen szalonnázó hajléktalan asszony,
késsel hadonászva, elzavarta
őket, az anyuka szerint szerencse, hogy nem történt baj. Olvasónk nem érti, miért nincs joga a
többségnek biztonságos, emberi
körülmények között menni, várakozni a közterületeken, amelyeket egyre jobban eluralnak az
agresszív hajléktalanok.
ÁLLATKÍNZÁS
A 20/949-4772-es telefonról érkezett SMS írója úgy véli, a családi nevelés döntő szerepet játszik
abban, hogy miként bánunk az
állatokkal.
PARLAGFŰ
M. J. a Nyitra utcai, K.-né Hatytyasról a Fátyolka utcai, Baráthné pedig a Göndör sori parlagfűtengerről panaszkodott.

PANNON
m

"

Az é l v o n a l .

GSM

TISZTELT 0LVAS0INK!
Szerkesztőségünk továbbra is fenntartja a jogot arra, hogy a beérkezett észrevételeket esetenként rövidítve, szerkesztett formában adja közre. Az írások olvasóink nézeteit tükrözik,
amelyek nem feltétlenül egyeznek meg a szerkesztőség véleményével Indokolt esetben a levélíró (amennyiben azonossága egyértelműen megállapítható) kérheti, hogy neve és címe ne
meg.

ORVOSI ÜGYELETEK
BALESETI, SEBESZETI
ÉS UROLÓGIAI FELVÉTEL
Ma a balesetet szenvedett személyeket
Szegeden a II. kórház (Kálvária sgt. 57.) veszi fel, sebészeti (nem baleseti!!) felvételi
ügyeletet a sebészeti klinika, Pécsi u. 4.,
urológiai felvételi ügyeletet a II. kórház tart.
A balesetet szenvedett gyerekeket a II. kórház baleseti sebészeti osztályán, az egyéb
sebészeti gyermekbetegeket a sebészeti klinikán látják el.

FELNŐTT KÖZPONTI
SÜRGŐSSÉGI ORVOSI
ÜGYELET

pokon reggel 7.30-tól másnap reggel 7.30
óráig Helye: Szeged, Kossuth Lajos sgt
15-17. (a Szilágyi utca felől). Telefonszám:
474-374 vagy 104.

SZEMÉSZETI ÜGYELET
A szemészeti klinikán kizárólag sürgős
esetben, Pécsi u. 4.

S.O.S.
LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
A telefonszám díjmentesen hívható a megye
egész területéről: 06-80-820-111 és (nem
díjmentes) 06-62-548-294.

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
VÁSÁRHELYEN

Rendelési Idő: hétköznap 16 órától másnap
reggel 7.30 óráig; szombaton, vasárnap és
munkaszüneti napokon reggel 7.30-tól
másnap reggel 7.30 óráig Helye Szeged,
Kossuth Lajos sgt. 15-17. (a Szilágyi utca
felől). Telefonszáma: 474-374 vagy 104.

A telefonszám díjmentesen hívható 16-tól
02 óráig: 249-529.

GYERMEKGYÓGYÁSZATI
ÜGYELET

GYÓGYSZERTÁR

Hétköznap 13-tól másnap reggel 7.30 óráig
szombaton, vasárnap és munkaszüneb na-

LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT
MAKÓN
A telefonszám df|mentesen hívható 16-tól
02 óráig 212-515.
Kígyó Gyógyszertár, Szeged, Klauzál tér 3.,
este 8-tól reggel 7 óráig. Tel.: 547-174
Csak sürgős esetben!

H0R0SZK0P
O ü KOS: Anyagilag egyenesbe kerülhet
l « l s az erkölcsi elismerés sem várat
magára. Érzelmi élete és egészségi állapota
viszont egyre aggasztóbb. Ám munkája, amelyen most dolgozik, nagyon leköti.

W

/ 0 \ | j MÉRLEG: Szerelmi életében partW W nerével kapcsolatban legyenek határozott szándékai. Ha partnere határozatlanságot érez önben, könnyen zátonyra futhat kapcsolatuk.

BIKA: A kedvesével is könnyű szaikítani, mivel nem tartozik a mélyen
kötődő, erősen ragaszkodó emberek közé.
Nyílt terepen jár, gyors és a maga útját járja. Ha kíséri, jó ha nem, hát úgy is jó!

V
SKORPIÓ: Utazásai során Is szeret
W ^ J mindennek a végére járni, csak akkor
nyugszik meg, ha kíváncsiságát kielégítette.
Ennek érdekében sokszor csapot-papot otthagyva egyedül vág a feHedezőútnak.

f n V IKREK: Minden olyan pénzügyi dollogban, ami értékes célokkal van

NYILAS: Bizonytalansága fokozódik, amely annak a jele, hogy fülig

összefüggésben, részt kell vennie, ehhez támogatást is kap szeretteitől. Növelje hatékonyságát.

szerelmes és attól fél kedvese nem találja
elég vonzónak. Aggodalomra semmi oka!
Most semmi helye a visszavonulásnak.

^ ¿ H RÁK: Egy ismerőse kezd a közvetl ^ H I len közelében dolgozni. Nem tetszik
önnek ez a helyzet, mert a múltban sem jöttek ki jól. Igyekezzen félrerakni az előítéleteit, mert így nehezebben megy a munka.
Q j j OROSZLÁN: Munkahelyén konfliktusok várhatók, nézze át a munkáit,
mert főnöke számon kérhet olyan dolgokat,
amelyeket eddig nagyon lazán kezelt. A kényszerhelyzetek mindig kínlódással járnak.
SZÚZ: Számoljon azzal, hogy munP S j kahelyi előmenetelét, előléptetését,
vagy esetleg karrierjét negatívan befolyásoló dolgok történhetnek, de a hónap végére
minden megoldódik.

KII

BAK: A családjában problémák
léphetnek tel. Figyeljen jobban oda
szeretteire. Pénzügyileg és a munka terén
sikeres hét várható, ezért rosszakaróit és
irigyeit csendben szerelje le.

^ f r VÍZÖNTŐ: Érzi, hogy ma sem igaI ^ H i z á n ura az érzelmeinek. Ezért arra
a józan következtetésre jut, hogy helyesebben teszi, ha ma tartózkodik mindenfajta
érzelmi Indíttatású megnyilvánulástól.

«

HALAK: Egy érdekes üzleti lehetőI ség kerülhet útjába. A legjobb eredményt akkor érheti el, ha pénzügyi tranzakcióit szigorúan titkosan kezeli. De álljon ellen a kísértésnek.

«AKTUALIS«
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PROGRAM

PONT
G
MQZI

SZEGED
BELVÁROSI MOZI NAGYTEREM
Du. fél 2 óra: szünidei matiné - A
dzsungel könyve 2. Színes, m. b.
amerikai rajzfilm; du. fél 4,
háromnegyed 6 és este 8 óra: Oviapu.
Színes, m. b. amerikai film.
BELVÁROSI MOZI FILMTÉKA
Du. negyed 5 és este fél 7 óra:
Adaptáció. Színes amerikai film; este
háromnegyed 9 óra: Libiomfi. Színes
magyar film.
BELVÁROSI MOZI KAMARA
Du. 4 és negyed 7 óra: Baran. Színes
iráni film; este fél 9 óra:
Visszafordíthatatlan. Színes francia
film.
PLAZA CINEMA CITY
Mátrix (szinkronizált): 14.30, 17.15
óra. Merülés a félelembe: 20 óra.
Azonosság: 13, 15, 17, 19.45 óra.
Hogyan veszítsünk el egy pasit 10
nap alatt: 20 óra. Ki nevel a végén1:
15.30 óra. Szindbád: 14.15, 16.15,
18.15 óra. Hulk: 13.30, 16 óra.
Malacka a hós: 13.45 óra. Túl
mindenen: 13.15, 18, 20.15 óra.
Charhe angyalai: 13.45, 15.45, 18,
20.15 óra. Hajó a vége: 15.15, 17.45,
20 óra. Vitathatatlan: 18.30, 20.30
ón. A fülke: 14, 15.45, 17.30, 19.30
óra. Oviapu: 14.30, 16.30, 18.15, 20
óra.
VÁSÁRHELY
Du. háromnegyed 6 és este 8 óra:
Charhe angyalai: teljes gázzal. Színes,
m. b. amerikai film.
MAKÓ
Este 7 óra: Több a sokknál. Színes
amerikai film.
SZENTES
Du. fél 6 óra: Álomcsapda. Színes
amerikai horrorfilm; este 8 óra:
Mátrix. Színes, m. b. amerikai film.

KÖZÉLET

SZEGED
Az Ifjúsági Házban de. 8 órától:
internetszalon, az aulában lehetőség
van asztaliteniszezni, biliárdozni,

dartsozni, csocsózni, sakkozni
és társasjátékozni, diákigazolványt
vinni kell.
A vadasparkban (Kálvária sgt.) de. 10
órától:
a vadaspark és a gyermekkönyvtár
közös játékos foglalkozássorozata.
Közéleti Kávéház rendezvénye du. 6
órakor a Royal Szállóban:
A prostitúció mai helyzete
Magyarországon címmel beszélgetés.
Vendég: dr. Merényi Kálmán
nyugalmazott megyei főügyész, az
állam- és jogtudomány kandidátusa.
Házigazda: Halász Miklós újságíró.
Az Egyetemi Füvészkert
(Lövölde út 42.)
de. 10-től du. 6 óráig várja a
természetet kedvelő látogatókat.

KONCERT

SZEGED
Az új zsinagógában (Jósika u. 10.)
este 7 órakor:
Márffy Gabriella hegedűművész
koncertje. Műsor: Bach: E-dúr
partita, C-dúr szólószonáta és d-moll
parti ta.

KIÁLLÍTÁS

SZEGED
A Juhász Gyula Művelődési
Központban holnap de. 11 órakor
nyílik:
a Regionális Népi Díszítőművészeti
kiállítás. A tárlatot Madurkáné
Marton Erzsébet nyitja meg.
A Gulácsy Galériában (Kárász u.
17.) du. 5 órakor nyílik:
Burai István festőművész kiállítása. A
tárlatot Vitéz Ferenc költő nyitja meg.
A Bálint Sándor Művelődési
Központban (Temesvári krt. 42.) du.
6 órakor nyílik:
a Szegedi Szépmíves Céh csoportos
kiállítása. A tárlatot Czenéné Vass
Mária nyitja meg.
A Kass Galériában (Vár u. 7.)
megnyílt
Papp György grafikai és tűzzománckiállítása. Megtekinthető szeptember
28-áig naponta 10-től 18 óráig,
hétfőn szünnap.
A Móra Ferenc Múzeumban
megnyílt
Hun aranyak - a nagyszéksósi

fejedelmi lelet; úton-útfélen múzeumi kutatások az M5-ös
autópálya Csongrád megyei
szakaszán, valamint Három a tánc! magyarországi táncábrázolások
1686-1940-ig címmel.
Megtekinthető naponta 10-től 18
óráig, hétfőn szünnap.
Az Olasz Kulturális Központban
(Dugonics tér 2.) megnyílt
a XXXII. Nyári Tárlat. Az országos
képzőművészeti kiállítás átfogó képet
ad a hazai szobrászat, festészet és
grafika utóbbi néhány évének
jelentősebb tendenciáiról.
Megtekinthető szeptember 14-éig,
hétfő kivételével naponta 10-től 18
óráig.
A Várban (Stefánia) megnyílt
a Magyar Fotográfiai Múzeum, az
Országos Színháztörténeti Múzeum
és Intézet, a Jelenkori Fotóművészeti
Gyűjtemény és Kortárs fotóművészek
táncképeiből megnyílt a Testből font
jelbeszéd - tánc a fotóművészeiben
című kiállítás. Megtekinthető:
augusztus 22-éig naponta 10-től 18
óráig (hétfőn szünnap).
A Quint Galéria (Kölcsey u. 4.)
kortárs magyar művészek állandó
kiállításával várja a látogatókat.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9-től 18,
szombaton 9-től 13 óráig.
A Novotel Szeged Szálloda
éttermében
megnyílt Bányai Béla
hódmezővásárhelyi festőművész
kiállítása. Megtekinthető szeptember
30-áig, az étterem teljes nyitvatartási
ideje alatt: 6-tól 24 óráig.
A Pick Szalámi és Szegedi
Paprikamúzeum
(Felső Tisza part 10.)
keddtől péntekig 15-től 18 óráig,
szombaton 13-tól 16 óráig várja
látogatóit. Vasárnap és hétfő
szünnap.

Samsung mobilok már

... és a Tiédben?

Ezekben a mobilokban Weste! szív

«tenes» «9»

Az M M S - k i f á l y
Samsung V200
beépített kamerával

Mgunasty/
¡•jjí'J ;rii'j

A Te telefonodban is Westel sziv doboghat, csak rajtad múlik!
Ha a Te szived is a minőségért dobog, mire vársz?
Most mindössze 3.900 ft-ért Westeles lehetsi, és a i új Samsung
motxloddai képeket küldhetsz, internetezhetsz... Megdobbant benned is?

aranykártyával | előfizetéssel (
«0B»»tt«
12.900 Ft
tmmgBXt
3.900 Ft
vwbwh»!« 29.900 Ft-tól «M»M" 89.900 Ft

csomagban
29.900 Ft
15.900 Ft

Szeged, F e k e t e sas u. 25.
Szeged, Kárász u. 12.

5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.05 Trikrek Spanyol
rajzfilmsorozat. A kerekasztal lovagjai
9.30 Kisemberek Kanadai ifjúsági filmsorozat, 25. 10.15 Önök kérték! Kívánságműsor (ism.) 11.10 Családban
marad Venezuelai tévéfilmsorozat, 136.
12.00 Déli harangszó 12.01 Híradó
délben 13.00 Őrangyal Olasz vígjátéksorozat, 2. Minden jó, ha a vége jó
(ism.) 13.55 Srpski Ekran Szerb nyelvű nemzetiségi magazin 14.20 Unser
Bildschirm Német nyelvű nemzetiségi
magazin 14.50 Sorstársak Rehabilitációs magazin 15.15 Tanulni érdemes
15.25 Váratlan utazás Kanadai tévéfilmsorozat, 81. Davey és a hableány
(ism.) 16.15 Kérem a következőt! Magyar rajzfilmsorozat. Szeszvész (ism.)
Í6.30 500 éves a szegedi ferences templom 16.50 Maradj velünk! Vallomás a
szeretetről 17.00 Katolikus krónika
17.25 Kívül-belül 17.30 Navigátor Ismeretterjesztő magazinműsor 17.50
Gusztáv Magyar rajzfilmsorozat. Gusztáv, a megváltó (ism.) 18.00 Híradó,
gazdasági híradó, időjárás-jelentés, körzeti híradók 18.35 Borostyán Olasz tévéfilmsorozat, 41. 19.25 Kívül-belül
19.30 Híradó este
19.56 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.05 Nem csak a 20 éveseké
a világ Szenes Iván írta (ism.)
21.05 2 ember Alföldi Róbert
és Mácsai István világa.
Vámos Miklós műsora (ism.)
22.00 Bonusz így készült
a Szívek szállodájának
magyar szinkronja
22.30 Kedd este Benne: Híradó
23.00 Panoráma Benda Lászlóval
23.35 A malom asszonya
Dán tévéfilmsorozat, 11. [16]
0.25 Kárpáti krónika

5.50 Faluvilág 6.05 Segíts magadon!
6.30 Jó estét, Magyarország! 7.15 Laza© - a Borsodi Beachen Szórakoztató,
vidám reggeli csevej 9.05 Tripla vagy
semmi 9.25 Villa Acapulco Mexikói
filmsorozat, 86.10.20 Teleshop 11.20
Petrocelli Amerikai bűnügyi sorozat
12.25 Vad angyal Spanyol-argentin
filmsorozat 13.20 Dinkaszauruszok II.
Amerikai családi vígjáték 14.50 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő
15.20 Providence Amerikai filmsorozat, 95. [12] 16.15 Pacific Blue Amerikai akciófilm-sorozat, 42. [12] 17.05 Jó
barátok Amerikai vígjátéksorozat, 144.
17.35 Betty, a csúnya lány Kolumbiai
filmsorozat, 125.18.30 Tények Hírműsor 19.00 Aktív A tv2 magazinja [12]
19.45 Hárman párban
Szerelmi kalandtúra
20.15 Irigy Hónaljmirigy - Ovisokk
20.55 Őrült nők ketrece 2.
- Kémek a lokálban
Francia vígjáték [ 12]
Közben: kenósorsolás
22.50 Jó estét, Magyarország!
23.35 Vissza a jelenbe
Amerikai filmsorozat, 9.
Telihold [12]
0.25 Tbrzók Magyar film [12]
2.10 Aktív
A tv2 magazinja (ism.) |12]
2.50 Vers éjfél után

K L U B
6.00 Disney-rajzfilm 6.30 Reggeli 9.05
Receptklub (ism.) 9.25 Terra Nostra
Brazil filmsorozat, 129.10.35 Topshop
11.35 Delelő Vidám show ebédidőben
13.10 Klipklub 13.40 Mike Hammer
magándetektív Amerikai akciófilm-sorozat, 42. A nőgyűlölő 14.35 Receptklub
14.50 Csak egy szavadba kerül! Telefonos villámjáték 14.55 Disney-rajzfilm
15.25 Játékzóna 16.20 Testpercek Fitnesz Norbival 16.30 A bohóc Német
akciófilm-sorozat, 21. Féltestvérek [12]
17.30 Vészhelyzet Amerikai filmsorozat, 10. Az otthon melege 18.30 Híradó - Esti kiadás 18.55 Fókusz Közszolgálati magazin [12]
19.35 Legyen ön is milliomos!
20.10 Szupermozi: Egy zseni,
két haver, egy balek
Olasz-francia-német
akcióvígjáték
22.40 Híradó 8 percben
22.50 Tarzan, a majomember
Amerikai kalandfilm [12]
1.00 Találkozások - este
Sztármagazin [12]
1.10 Sportklub
1.25 Művészbejáró: Gypsy
Amerikai film, 7/1. [12]
2.55 Fókusz Közszolgálati
magazin (ism.) [12)
DUNA

TELEVÍZIÓ

5.30 Gazdakör 5.50 Indul a nap 8.00

Híradó, sport, meteorológia 8.15 MirrMurr kandúr kalandjai 8.30 Műsorismertetés 8.35 Eugenie Sandler magánnyomozó 9.00 Váltó Gazdasági magazin 9.30 A Pogány Madonna ll.lOTalentum 11.40 Hungarorama 11.50 Hírek 12.00 Déli harangszó, műsorismertetés, vers 12.10 Gazdakör 12.30
Élő egyház 13.00 Viaszfigurák és gondolatok 13.15 Virtus 13.45 „A tanú
én vagyok" 14.25 Himalája 14.55 Egy
gondolás a Murray folyón 15.20 Az élő
bolygó 16.20 Hej, hej, helyes beszéd!
16.25 Önkéntes Odüsszeia 16.55 Klipsz Könnyűzenei műsor 17.25 Felelet az
életnek 18.00 Híradó, sport, meteorológia 18.15 Szívtipró gűni 19.00 Égtájak Határon túli magazin 19.30 Mese
20.00 Híradó, sport, meteorológia
20.30 A tanú Magyar filmvígjáték
22.15 Gong Kulturális hetilap
22.55 Fuldokló ifjúság
0.25 Vers
0.30 Himnusz, műsorismertetés
0.35 Híradó, sport
1.00 Mese
1.10 Lenz Magyar játékfilm
2.45 Térmészetesen Apajpusztán
Magyar ismeretterjesztő film
3.10 Gong Kulturális hetilap
3.50 Emlékképek - Régi híradók
4.10 Minden kocka érték
4.55 Égtájak Határon túli magazin

8.30 Kimba 9.00 Képújság 17.00 Pénzháló - országismereti játék (élő közvetítés) 17.30 Kimba 18.00 Vásárlási műsorablak 18.15 Pénzháló - országismereti játék (élő közvetítés) 18.30 Fókusz 19.00 Híradó 19.15 Kimba 19.30
Egészséghírek 20.00 Hatlábú birodalom 20.30 Szerzetesrendek Magyarország: ciszterciták 21.00 Trópusi hőség.
M. b. kanadai bűnügyi tv-filmsorozat
61. rész 22.00 Bence-show 22.30 Nagykanizsa: városnap 2003 23.00 Képújság

Alföldi H i r m o n d ó 5.3022.30-ig 9 3 , l M h z 6 6 , 2 9
Mhz
6.00 Reggeli Krónika. 6.45
Reggeli párbeszéd 7.30 Délalföldi Krónika 7.45 Lapszemle 8.00 Kapcsolás Kossuthra 15.00-18.00-ig Zenés délutáni magazin 18.3022.30-ig Nemzetiségi műsorok

FM954
5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 Napkelte 9.00 Kívül-belül
9.05 Az utca embere Amerikai film
11.10 Ugye, hogy nem felejtesz el? Öszszeállítás Fényes Szabolcs szerzeményeiből 12.00 Déli harangszó 12.00
Fekete gyöngy Argentin tévéfilmsorozat,
27.12.45 l-'ehér névjegykártya Lengyel
tévéfilmsorozat, 2. Édes otthon [16]
13.45 Gerendás-Sztevanovity: Te ta
13.55 Kárpáti krónika 14.05 Egy csipetnyi Grönland Sáfrány József filmsorozata, 1II/2. 14.35 Chicago Hope
Kórház Amerikai tévéfilmsorozat, 67.
Az igazság bajnoka [16] 15.25 Napnyugta 18.00 Telesport Olimpiai magazin 19.40 Esti mese
20.05 Híradó este
20.30 Sporthírek, időjárás-jelentés
20.40 Ablak-praktikus
21.05 Határátkelő
Közéleti szolgáltatómagazin
határon innen és túl
22.00 A Birodalom Dán-svédnémet-francia
tévéfilmsorozat,
6. Vándormadarak [18]
23.20 Záróra
0.25 Parasztok Lengyel tévéfilmsorozat, 4. A lakodalom |16| 1.20 Ablakpraktikus 1.50 Panoráma Benda Lászlóval [16] 2.25 Úton Európa-magazin
2.55 Sorstársak Rehabilitációs magazin
3.20 A színészkirálynő énekel Összeállítás Ruttkai Éva felvételeiből 3.50
Telesport Olimpiai magazin
SZEGED
TELEVÍZIÓ
6.30 Híradó (ism.) 7.00 Sport - magazinműsor (ism.) 7.30 Estelő (ism.) 8.00
Képújság 13.00 Zenevonal 15.00 Szerzetesrendek Magyarországon: ciszterciták (h| 15.30 Vásárlási műsorablak |h)
15.45 Thai Chi 16.00 Egészségmagazin (h) 16.30 Több mint egy hegy (h).
17.00 Pénzháló - országismereti játék
-élőközvetítés 17.30 Kimba (h| 18.00
Vásárlási műsorablak (h) 18.15 Pénzháló - országismereti játék - élő közvetítés (h) 19.00 Híradó 19.30 Egészséghírek (h) 20.00 Estelő 21.00 Trópusi hőség, 61. rész. Kanadai bűnügyi tv-film
22.00 Híradó (ism.) 22.30 Képújság

Rádió

6.00 Café 88 (Szalma Emese és Tóth Géza) 10.00 Száraz Ferenc 12.00 R88 Szieszta 14.00 Bende Gábor
16.00 Kívánságműsor 19.00
Zene 20.00 Kis Kata 0.00
Éjszakai Zenemix

y

tiki

0.00 Csak zene 6.00 Reggeli Juventus Hegyesi Sándorral 10.00 Tiszttartó Titusz
14.00 Vass Mariann 17.00
Kívánságműsor: Tóth Péter
és Keresztes Péter. Tel.: 0630-30-30-244 és 44-22-44
20.00 Euro-express Dénes
Tamással 2 2 . 0 0 Sztársáv
Várkonyi Attilával

BHIi7.l7.fi
5.30 Jó reggelt! - félóránként hírekkel 7.15 Angol hírek 9.30 Napraforgó - közszolgálati magazin műsor,
téma: veszélyes vizeken.
Vendégek: Szirovicza Tibor
főtörzszászlós, a Szolnoki
Vízirendészeti Parancsnokság Szegedi Vízirendészeti
Őrs parancsnokhelyettese,
Dávid Imre őrnagy parancsnok 12.00 Hírösszefoglaló
13.00-tól Ó r á n k é n t hírek
14.30 Humorpercek 15.30
Angol hírek 16.00 Női magazin 2 0 . 1 5 Kvízválasztó,
zenei válogatás

A nap filmie
TV 2
13.20 Szupermozí:
Dinkaszauruszok II.

A m e r i k a i családi
vígjáték

22.00-18.00 Hangos képújság
7.30-8.30 A Városi Tv Szeged műsora 18.00 Perla Negra. Argentin filmsorozat, 199. rész 18.55-20.00 Városi
Tv Szeged műsora 20.00 Deszki magazin 20.30 Diagnózis (ism.) 21.30 Porsche Szeged 22.00 Városi Tv Szeged
műsora

®

VWKM rtu*»«k

Mim

(a Telin tv csatornáján)
18.55 Szegedi hírek 19.25 Mese 19.30
Aréna 22.00 Szeged hírek (ism.)

6.00 Hatlábú birodalom 6.30 Szerzetesrendek Magyarországon: ciszterciták
7.00 A hétfői adás ismétlése 8.00 Híradó (ism.) 8.15 Több mint egy hegy

Fsz.: Jennifer Harte, Dewin
R. Connors. Régi ismerőseink, az öt minidinó visszatért
a gyerekekhez. Most is fontos feladatuk van. Egy magányos kisfiút kell megmenteniük gonosz nevelőjétől, aki a fiút egy katonai iskolába akarja küldeni annak ellenére,
hogy ő azt nem szeretné...
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" H I R D E T É S "
Állást

flj

kínál

A DÉLMAGYARORSZÁG |

Autó

akciók lebonyolítására

Egyéb
Építőanyag

k é s b e s f t ö t l

Garázs

keresünk

QépjármüvM.td-képxéa

Algyő és Petőfitelep

Hagyaték

területére.

Haszonállat

8

napján 9-11 óra között

Magánház

Gyürki Zsoltnál Szeged,
Stefánia 10. szám alatt.

Oktatást vállal

Gépgyártással foglalkozó kft.
keres felvételre

Pénz, értékpapír
Régiségek

gyakorlattal rendelkező
esztergályos
szakmunkást
7
és CNC-esztergályos 1
szakmunkást

Szegedi cég

Szolgáltatás

főkönyvelőt

Tanfolyam
Téglaépítésü lakás

keres teljes mun-.
kaidőben.
:

,..: Ü z l e t h e l y i s é g
• A SZŰKÍTS KIADÓ
számlaképes és gyakorlattal
rendelkező (Quark) tördelők
és korrektorok jelentkezését
várja. Tel.: 62-555-630 (1018 Óráig). (24584518)

követelmény.
Kéljük küldje angol nyelvű
önéletrajzát reféreneiákkal
.> s e a b o l t @ s o l v o . h u

A Délmagyarország
napilap kézbesítésére

Szeged-based
company seeks a:

helyettes

Full Time

Senior
Accountant

keresünk
Üllés területére.

• Minimum 4 years
experience
• Fluent English a must
Please send your CV g
with references to:
§

seabolt@solvo.hu

Algyő re.
özv. Zomhori
Jázsefttének
80. szülelésnapja alkalmából jó
egészséget és hosszú, nyugodt éveket
kívánnak lányai, vejei, unokái,
unokavejei és három
dédunokája.

• MŰSZAKI beállítottságú
gépmestereket,
műszakvezetöket keresünk algyói
telephelyünkre 3 műszakos
munkarendbe.
Műanyag
feldolgozásban szerzett tapasztalat előnyt jelent. Érd.:
06-30-853-18-50. (24583995)

Hódmezővásárhelyre,

CSÁKI

JENŐNEK

• NYOMDAIPARI cég reklámgrafikust keres. Feltételek: Adobe és Quark
professzionális
ismerete.
06-30-9678-852,
Szeged.
(24584293)

MARGITNAK

évfordulójukra

gratulálnak:

Margó, Gábor és Laci

• NÉMETORSZÁGI és belföldi sertés-,
borjúcsontozásra, kiemelt fizetéssel
férfi szakmunkásokat keresünk. Tel.: 06-1-275-4065. csak sms: 06-30-48827-12. Budapest. (24583586)

Boldog
Születésnapot

á l -

Sándorfalván.
SZŐKE

ISTVÁN1

hetvenedik születésnapján szeretettel
köszöntjük,
sok örömet, boldogságot, jó egészséget
kívánunk
Szerelő felesége, gyermekei,
unokái

Boldog
Szülvlésiianol
Hódmezővásárhelyen
HAJNAL

ANIKÓT

16.
szülelésnapja
alkalmából
szeretettel
köszöntik
Szerettei.

Jelentkezés a megjelenés
napján 9-11 éra között
személyesen
&yiirki Zsoltnál Szeged,
Stefánia 10. szám alatt vagy
a 62-567-885-ös telefonon.

• KŐMŰVESEKET, burkolókat,
segédmunkásokat
felveszek.
20-9669-592,
Szeged, (24583509)

É^rcUuÁiÁmA
és

• MUNKAUGYI konfliktus,
probléma megoldására tanácsadás.
62-422-431,
Szeged, Mérey 6/b. (23875264)
• OROSMETAL Kft. szegedi
telephelyére felvesz 1 fő
Weimar gépkezelót, 2 főt
papfrbálázó
munkakörbe.
Jelentkezés
személyesen,
Szeged, Dorozsmai út 50.
sz. alatt a telepigazgatónál.
(24584160)
• PÉKSÉGBE szakképzett
férfi, női péket felveszek,
20-9-580-151.
(Szeged)
(24584301)
• RUHÁZATI termékek
forgalmazásához, üzletkötőt
keresünk. Saját gépkocsi,
vállalkozói igazolvány szükséges. Érdeklődni: 62-555703 vagy 30-286-3670-es
telefonszámon.
(24584498)
• TANDÍJMENTES a l a p fokú
számítógép-kezelői
tanfolyamok indulnak Szegeden. Tel.: 06-30-576-7430. (24483071)
• ÉPÍTŐIPARI vállalkozás
jól dolgozó
kőműveseket
vagy brigádot felvesz. Bér
megegyezés szerint. 0630-910-1564,
Szeged.
(24584514)
• ÉPÍTŐIPARBAN j á r t a s
betanított segédmunkásokat
felveszünk. Telefon: 06-303352-818. (24684552)
• ÁCS munkatársakat felveszünk. Téli munka biztosított. Brigádot Is várunk
azonnali kezdéssel. Szakmunkásbér 600 Ft/óra felett.
62-552-007, 06-30-9-430418, 7-16 óráig. (24584300)

(üzenetrögzítő

• AUTÓÁTÍRATÁS leggyor-sabban
"Körgyűrű"
(Szeged)
Madách
24/B
(24482063)
• EREDETISÉGVIZSGÁ
LAT. I n t e r m o b l l S z e g e d ,
Rákóczi tér 62-541-410.
(24482591)
• H Y U N D A I A c c e n t 1,5
CRDI, 1 éves, 5 ajtós, sok
extrával, kedvezményes hitelátvállalással eladó. 0630-303-2183,
Szeged.
(24584504)
• MITSUBISHI L200 TD 2,5
éves, fullextrás
terepjáró
vezetett szervizkönyvvel első tulajdonostól kifogástalan
állapotban hitelre is eladó.
Irányár: 3.600.000 + áfa,
06-70-252-99-63. (24584112)

A szegedi S Z E F 0 R t . m u n k a ü g y i és bérosztályára
gyakorlott

• POLSKI Fiat 126 (1986os) 2004. októberig érvényes műszakival, megkímélt
állapotban
eladó.
Árban
megegyezünk. Érd.: 06-3091-56-253. Szeged (24583552)

• ANTIK BÚTOROK, RE
GISÉGEK, HAGYATÉKOK
FELVÁSÁRLÁSA. Körút
Régiségkereskedés
62315-322, 06-30-9558-979,
Szeged. (24482369)
•TOLLFELVÁSÁRLÁS
Tescóval szemben. Szeged,
Rókusi
25.
62-489-603.
(24280285)

is)

CSŐ és VAS

ZÁRTSZELVENYEK
IXI
mm-lg

KÜLÖNLEGES MÉRETEKBEN
CSIPKÉZETT, HULLAMOS
VAGYAKAR FAMINTAS

MÉRETRE VÁGVA IS !

§62/541-770

• VILLANYKÁLYHÁK e l adók. 2 db, 6 kw-os és 1
db 4,5 kw-os.
Irányár:
15.000 Ft ill. 10.000 Ft. Érd.:
06-30-9722-987,
Szeged.
(24584126)

TERRAKOTTA
Csempecentrum

MUNKA- ÉS BÉRÜGYI ELŐADÓ

jelentkezését várja.
Előfeltétel:

s z a k i r á n y ú végzettség é s s z a k m a i gyakorlat
Nexon program ismerete
S z j a - t ö r v é n y naprakész i s m e r e t e
W o r d é s Excel p r o g r a m m a g a b i z t o s használata
Munkaügyben, tb-jogszabályokban.
Előny:
k ö n y v e l é s b e n való jártasság.
Jelentkezés: írásban Szeged, Tavasz u. 2. sz.
m,5M14,

Tel 62-439-025
• OLTOTT mész, cement,
homok, kerítésoszlop, sóder,
hullámpala, járdalap stb.
kapható. Stuxi telep 6 2 471-882,
20-3345-171.
Szeged. (24482536)

• SZEGED, Gáspár Zoltán
utcai 18 nm-es fűtött garázs
1.850.000-ért eladó. 0 6 - 2 0 478-27-28. (24584475)

fig

• ANTIK BÚTOROK, FEST
M É N Y E K , Ó R Á K , POR
CELÁNOK, ezüst vitrintárgyak, könyvek vétele, teljes hagyatékok felszámolása
azonnali
készpénzfizetéssel,
díjtalan
kiszállással.
Szeged. Tisza Lajos krt. 59.
Körút Antikvárium és Régiségkereskedés
62-315322,
06-30-9558-979.
(24482372)

x*•
»•
*•
y

Max. 16 fös osztály, családias iskola
Igényes, otthonos környezet
Egyéni fejlesztési terv szerinti oktatás,
tehetséggondozás
;
Szöveges értékelések negyedévente
:
Osztályzatok nélküli, stresszmentes légkör =
Általános Iskolánkban kiemelt óraszámban

f

várunk meg nyitott, érdeklődő gyermekeket I

*

informatika, dráma, médiaismeretek oktatása 1
Sokszínű művészetoktatás helyben, ingyen

ELSŐ FEAFIOM ÉVFOLYAMON
M I N D E Z HÁZI FELADAT NÉLKÜL!

Szege Csongrádi sgt.-hoz közeli,
370 nm-es épületegyüttes 671 nm-es telekkel
E L A D Ó ,

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
1000 Ft-tól, 1 év garanciával! Szeged: 62-485-774.
(24482564)
• AKCIÓS új típusú REDŐNYÖK, RELUXÁK s z a l a g függönyök, harmonikaajtók.
Égetó
árnyékolástechnika.
06-62-489-603,
06-703168-817. (24280281)

• HÁROM db p ő n i l ó ,
rendkívül olcsón, kiskocsival
eladó. Ár: 250.000 Ft. Tel.:
62-427-586.
Szeged.
(24684558)
•SERTÉSVÁSÁRLÁS
Csanádpalotán
100-140
kg-ig 215 Ft/kg. 0 6 - 3 0 289-61-24. (24584351)

%

wmáwm

Kétszintes főépület plusz padlástér-beépítési lehetőség,
az udvarban raktár, kiszolgálóhelyiségek,
IRODÁNAK, SZÉKHELYNEK SZÉLES KÖRŰ HASZNOSÍTÁSI
LEHETŐSÉGGEL ELADÓ.

024583a

Postabank Rt
11998006-06289010-10000001
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Tanfolyam

T O V Á B B K É P Z Ő KFT
C S O N G R Á D MEGYEI KÉPVISELETE

A KIT ŐSZI
OKJ-S KÉPZÉSI
PROGRAMJAI:

• SZEGEDEN vagy 50 kmes körzetében családi házat
vagy lakást keresek. Soltlné
30-406-8012. (24584519)

• KÖLTÖZTET? Szállíttat?
Hórukkra számíthat! 0 6 - 7 0 311-79-06,
06-20-3567058. Tel./fax: 62-555-603.
Szeged
és
környéke.
(24482829)

• SZENTESEN vagy környékén családi házat vagy
lakást keresek. Szabó, 0630-406-8012 (24583876)

• LAKSPED, KÖLTÖZTE
TÉS, nehéz tárgyak szállítása, belső rakodás, lomtalanítás hétvégén is. Dobozokat, rekeszeket biztosltok! 62-497-358, 06-306304-690.
(Szeged)
(24482532)

• SZENTMIHÁLYTELEKEN
180 nm-es házrész gázfűtéssel
sürgősen
eladó.
Irányár: 9 M Ft. 06-30-40680-12, Vajdáné (Szeged)
(24584474)

• REDŐNY, RELUXA, szalagfüggöny, harmonikaajtó,
szúnyogháló NYÁRI AKCIÓ
VAL Csongrád megyében.
62 401-318, 6 2 - 5 5 5 - 7 9 6 ,
06^30-271-9697. (24280289)

-

Idegenforgalmi
menedzser

-

Idegenforgalmi
ügyintéző
-

-

Idegenvezető
Protokoll-ügyintéző

-

Külkereskedelmi
ügyintéző

-

Külkereskedelmi
üzletkötő
Adókedvezmény,
részletfizetés!
Szeged, Deák F. u. 22.
Tel.: 62-425-805,
9 - 1 4 óráig.
Akkreditációs
a
lajstromszám: 0010,
OKÉV nyilvántartási
szám: 07-0065-02.

(24584232)

EBEnssass
• KÁLVÁRIA térnél ( R e mény u. 3.) társasházi
lakások 2004-es építéssel
leköthetök.
62-461-954,
06-20-980-54-41.
(Szeged) (24482847)

m

i

w

H

—

• MAKKOSERDŐ soron 40
négyzetméteres üzlet eladó.
Érd.:
06-30-239-4368.
Szeged (24584000)

A z
apróhirdetések
tartalmáért

• REDÖNYSZERVIZ 97 Bt
Redőny, reluxa, szúnyogháló, árnyékolók, garázskapuk szerelése, javítása.
62-449-029,
06-70-31179-15. (24584153)

a
n e m

kiadó
vállal

felelősséget!

Az előfizetéssel

^

és a kézbesítéssel kapcsolatos észrevételeiket
az ingyenesen h í v h a t ó
ZÖLD számon

O k t a t á s t vállal

t e h e t i k meg.

• MATEMATIKA FIZIKA
ANALÍZIS oktatás középiskolásoknak,
főiskolásoknak,
06-20-364-18-05.
Szeged. (24483103)

f

06-80/821-821
S z o m b a t o n k é n t a 466-847-es f ő v o n a l o n .

KFT.

170 g
160 g
600 g

582/kg
931/kg

FEKETE SAS U. 27. sz.
Kedvező feltételekkel juthat
k ö n n y e n , gyorsan záloghitelhez!

400 g

Tonhal sós lében
Füstölt sprotni
Sárgabarack íz (EKO)
Töltöttkáposzta (Glóbus)

245 Ft

358/kg
613/kg

400 g

Káposztás bab csülökkel (DEKO)

270 Ft

675/kg

H . - P . : 8 - 1 7 - i g . Szo.: 9 - 1 2 - i g

420 g

Sólet füstölt oldalassal (SZEFI)

238 Ft

566/kg

Tel.: 6 2 / 4 2 3 - 4 4 2

420 g

Konyhakész burgonya

65 Ft

154/kg

400 g

Pacalpörkölt (SZEPA)

319 Ft

797/kg

A z ARPÁD-AGRÁR RT.

680 g

Csemegeuborka (Sámson)

129 Ft

189/kg

munkavállalót keres

680 g

Szilvabefőtt

105 Ft

154/kg

0,21

Szobi üdítő

33 Ft

165/1

11

Családi jégkrém

99 Ft
149 Ft
215

Ft

199 Ft

törzsvásárlói kártyára

- 4 %

Kereskedői törzsvásárlói kártyára

- 8 %

Lakossági

J f

Többletkiadást
jelent az iskolakezdés?

Segít a ZÁLOGHÁZ

TÖRZSVÁSÁRLÓI KÁRTYÁRA TOVÁBBI KEDVEZMÉNY ADHATÓ:

36 M Ft + áfa.

Érdeklődni lehet: 0 6 - 3 0 / 2 3 9 - 4 3 6 8

Építsük együtt a falakat!

• I N G Y E N üvegezés? SZILÁNK*! Már az AB-Aegonos
lakásbiztosítással fendelkező
ügyfeleinknek isi Szeged, Teréz u. 42. Tel.: 4 2 5 - 5 5 5 .

• KÉTSZOBÁS m a g á n h á zak, telkek eladók 06-30442-27-22.
(Szeged)
(24564512)

építéséhez

is hozzájárul 10 Ft-tal.

• HOMOKSZÓRÁS k o r r ó zióvédelemmel,
festéssel.
Tel: 06-62-517-012, 0 6 30-9-550-537.
Szeged.
(24583767)

( A W e s t e l üzlet m e l l e t t )

FÍÍNY ÍRÁSI |
M U N K Á R A

úszómedence, zárt udvar.

Ár:

Ón a szegedi
állatmenhely

• DUGULÁSELHÁRÍTÁS
garanciával,
Szeged
és
Csongrád megye. Tel.: 06
30 9457 577, 0 6 - 6 2 - 5 3 3 999, SZÁSZ PÉTER (24279948)

• HASZNÁLTKÖNYV-FELVÁSÁRLÁS, KÖNYVHAGYATÉKOK, MAGÁN
KÖNYVTÁRAK VÉTELE
KÉSZPÉNZÉRT. Körút A n tikvárium Szeged, 62-315322. (24482365)

• HÓDMEZŐVÁSÁRHELYEN és környékén eladó
házat, lakást keresek 3 M Ft
felett. (Székely). Tel.: 0630-406-80-12. (24179591)

Napilapjainkban
feladott hirdetésével

• A U G U S Z T U S B A N 15%
KEDVEZMÉNY IRHA-,
BÓR , velúrkabátok, szőrmeáruk • tisztítása, festése,
javítása, béléscsere, cipzárcsere. H.-P.: 9-12, 13-17ig. Szo.: 9-12—ig. Szeged,
József A. sgt. 77/A. (24584513)

S z e g e d . V á s á r h e l y i P. u . 3 - 5 .

6 2 / 4 5 9 - 5 6 3 , 3 0 / 9 6 5 - 8 8 - 1 3 » Steged. Pósat J. u. 2. |

• • • I K .

• HAGYATÉKOK,ANTIK
BÚTOROK, FESTMÉNYEK,
RÉGISÉGEK v á s á r l á s a
készpénzért. Körút Régiségkereskedés
62-315322, 06-30-9558-979. Szeged. (24482368)

ÉLELMISZER-RAKTÁRHÁZ

matematika, angol, informatika
>- Gimnáziumunkban emelt szintű angol,

2-10. osztályainkba

• RÉGISÉGEK vétele. Szeged, József Attila sgt. 29.
62-310-614, 10-17 óráig.
(23976952)

mst

'«JjTapp

Ön is legyen törzsi'ásárlója az FNX-diszkontáruháznak!

K Ü L Ö N L E G E S S É G E I N K :

TISZTELT
HIRDETŐINK!

• ATI Császárné Bt. M o ped, Motor, Személy, Teher,
Nehézpót tanfolyamokat indít tandíj 3 0 % a, max. 60 e
Ft a vonatkozó jogszabályok
értelmében
adókedvez
ményként Igénybe vehető.
OKÉV Tsz.: 06-0056-02.
Szeged, Ber-lini krt. 16.
Tel.: 62-422-240, 06-209431-444. (24583414)

Kft.

HIBDETÉSFELVÉTEl BAKSON:
Teliózó, Fi e. 103.

10i

• • • VALVTAVALTAS • • •
A LEGKEDVEZŐBB ARFOLYAHON.
Nadix, Karasz u. B. »1-4» I -88«

AUTÓSISKOLA
Növény
Folyamatosan indítjuk
személygépkocsi-vezetői
• ŐSZI hajtatásra, áttelelő
tanfolyamainkat
termesztéshez petrezselyem
MINŐSÉG, SZÍNVONAL REÁLIS ÁRON! vetőmag Hanácka, Orbis,
- Részletfizetés
Atika, Olmützi Hosszú, meg- Diákkedvezmény
rendelhető. Tel.: 56-422- Tankönyv- és videokazetta-kölcsönzés
096, 30-456-7980. Kesjár
- Számitógépes gyakorlás
Flóra Kft. Szolnok. (24583377)
- Légkondicionált tantermek,
tg
Szeged, Londoni krt. 10. ™
Telefon: 62/426-433
|
• KOVÁCS A u t ó s i s k o l a .
Szeged, Bihari 29. 62-492682. (24483100)

2003. AUGUSZTUS 14.

Pénz, értékpapír

SZEGED. BAKAY NÁNDOR Ü. 29.

Szeged, Bérkert u. 129.

Állást kínál

Ha üzenetet szeretne
küldeni,
keresse fel
személyesen
ügyfélszolgálati
irodáinkat
vagy
hirdetőirodáinkat!

Apróhirdetéseink
mindkét lapban
megjelennek,
ezert
az
apróhirdetések
megredelésekor
kérjük
a helységnév
feltüntetését, amely
(a helységnév)

-

• ADMINISZTRÁTORT k e res szegedi kft. Számitógépes ismeret, jó kommunikációs készség, középfokú
végzettség
szükséges.
Fényképes, részletes ö n életrajzot augusztus 21-ig
•Megbízható
024584527"
jeligére a Sajtóházba kérjük.
(24584527)

SZÜLETÉSNAPOT

NAGY

Jelentkezés: Tóth László

• CIPÓALJA készítőt, cipőfelsőrész tűzőt
keresünk.
62-405-674,
Szeged
(24583519)

Gratulálunk

"

Bérezés: megegyezés szerint.
műszaki vezetfi. 06-30-287-1888.

és angolnyelv-tudás

• LAKATOSOKAT és a l u mínium nyílászáró gyártásában jártas munkatársakat
felveszünk
06-30-9282500. Tóth József Szeged
(24583960)
• SZERETNI On kötetlen
munkaidőben, jó munkahelyi
fellételek mellett, tisztességes
jövedelemhez
jutni
egyéni teljesítmény alapján?
Ha
igen.
és
legalább
érettségije van. akkor hívjon
16 és 17 óra között a 0630-289-43-49-es
telefonszámon. Szeged. (24684651)

azonnali belépéssel.

s
M i n i m u m 4 év gyakoriul

• BETANÍTOTT h ú s i p a r i
segédmunkásokat
keresek
vidéki
munkára.
06-30382-48-40. (24584168)

házassági

6 2 / 5 6 7 - 8 3 5

személyesen

Növény

13.

HIRDETÉSFELVÉTEL:

A p r ó h i r d e t é s e +80 F t - é r t m e g j e l e n i k a z i n t e r n e t e n is! w w w . d e l m a g y a r . h u

Jelentkezés a megjelenés

Könyv

TELEFONOS

Apróbörze

napilap kézbesítésére,

Bútor

m
•pi

NONSTOP

CSÜTÖRTÖK,

Törzsvásárlói
kárfya az
üzletben
vállhaló

Tel.: 478-290. Nyitva: H.-P.: 6 . 3 0 - I 8 - l g . Szo.: 6.30-13-ig.

Érd.: Nagygál János

műszaki

vezetőnél.

Tel.: 06-30/9708-444

ÖRTÖK,

13

• H I R D E T É S "
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Gyászközlemények
SZEGED

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
BOLLÓK I S T V Á N
temetésén megjelentek, gyászunkban osztoztak.
024684554
Gyászoló család

GYÁSZHÍR

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik osztozva fájdalmunkban, végső búcsút vettek
szeretett Édesapámtól,
PAKSI
ZOLTÁNTÓL.
0245838,8

„Beteg voltam, de nem búcsúztam el senkitől, mert azt gondoltam meggyógyulok,
de a halál könyörtelen volt, el kellett mennem, búcsúzom így mindenkitől, akik ismertek és szerettek."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj,
Édesapa, nagyapa, dédnagyapa,
IDŐS SZAKÁCS KÁROLY
(KARCSI BÁCSI),
a Szegedi Textilművek
volt állami díjas főművezetője,
életének 74. évében hosszan tartó betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 13-án, 11 órakor lesz a Belvárosi temetőben.
024684538
A gyászoló család

„Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni.
Búcsúztam volna Tőletek, de erőm nem
engedett, így búcsú nélkül szívetekben
tovább élhetek."
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága férj, szeretett Édesapa, nagyapa, após,
testvér és rokon,
MOLITORISZ LAJOS
nyugállományú HM őrnagy,
türelemmel viselt betegségben, életének 72. évében elhunyt. Kívánságára szűk családi körben helyeztük örök nyugalomba.
Ezúton mondunk köszönetet orvosainak, ápolóinak, mindazoknak,
akik segíteni próbáltak, akár tettel, akár jó szóval élete meghoszszabbításán fáradoztak. Külön köszönjük a Csongrád Megyei Hadkiegészítő Parancsnokság munkatársainak a mérhetetlen gyászban
nyújtott segítséget, mellyel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
0285835.«
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szeretett Édesanyánk,
ÖZV. TÓTH LAJOSNÉ
hosszú szenvedés után 81 éves
korában elhunyt. Hamvasztás
utáni búcsúztatása augusztus 15én, 13 órakor lesz a Belvárosi temető ravatalozójából.
024584285
A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
szerettünk,
NACSA GERGELYNÉ
BIJLLÁS A R A N K A
életének 73. évében elhunyt.
Hamvasztás utáni búcsúztatása
augusztus 15-én, 11 órakor lesz
az Alsóvárosi temetőben.
024584034
Gyászoló család

Soha el nem múló fájdalommal
tudatjuk, hogy drága Édesanyánk,
imádott Mamánk, szeretett Giza
nénénk^
Ö Z V ZSÓTÉR
JÓZSEFNÉ
UNDI GIZELLA,
életének 78. évében méltón viselt
szenvedés után, 2003. augusztus 6-án elhunyt. Temetése a római katolikus egyház szertartása
szerint 2003. augusztus 15-én, 13
órakor lesz a Dugonics temető
ravatalozójából.
Gyászoló gyermekei, unokái,
024684545 unokaöccse és családja

Szomorúan tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
DR. VARGHA
MIKLÓSNÉ
D Ö R K E N ORSOLYA
93 éves korában július 23-án elhunyt. Kívánságára szűk családi
körben, Gyulán vettünk végső
búcsút Tőle. Emlékét szeretettel, kegyelettel megőrizzük.
024684547
Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
a szeretett férj, Édesapa, após,
nagyapa, dédapa
ANCSA MOLNÁR

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

SÁNDOR
77 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvszórása augusztus
15-én, 10 órakor lesz a Belvárosi temetó hamvszóró parcellájánál.
024684549
Gyászoló család

TELKES GYÖRGY,
a Komplett Ruházati Vállalat
nyugd. igazgatója, életének 79.
évében rövid szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 15-én, 11
órakor lesz a Belvárosi temető
ravatalozójából.
Szerető lánya
éS 3
034604.881
Kyászoló CS3l3d

Az égen új csillag tündököl
Ö Z V CSISZÁR
ISTVÁNNÉ

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, após, nagyapa,
dédapa,
FARKAS V I N C E ,
(volt domaszéki lakos), 85 éves
korában hosszú szenvedés után
elhunyt. Temetése augusztus 13án, 14 órakor lesz a Szatymazi temetőben.
024684610
Gyászoló család

TAKÁCS PIROSKA
lelke a mennybe költözött. 101
évesen gyenge teste elpihent,
hagyva nekünk fájdalmat, szép
emlékeket. Tudatjuk mindenkivel, aki ismerte, tisztelte, szerette, hogy drága Édesanyánk, Nagymamánk, Dédikénk, Ükmamánk gyászmiséje augusztus 14én 16 órakor, búcsúztatása 17
órakor Röszkén lesz.
024684575
A gyászoló család

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
TÖSMAGI GÁBOR
ANDRÁS
temetésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
024583978
Gyászoló családja

Gyászoló család

Külön köszönetet mondunk a
Pick Szeged Rt. dolgozóinak
együtt érző támogatásukért
TÖSMAGI GÁBOR
ANDRÁS
024584228 gyászoló családja

MEGEMLEKEZES
„Míg éltél, nagyon szerettünk, érted mindent elkövettünk. A tehetetlen fájdalom
iszonyú, csak egy dolog szolgál vigaszul
talán: Csillagként ragyogsz felettünk, onnan is vigyázva minden léptünk.
Hiányod éppúgy fáj, mint első pillanatban. Ha valaki megkérdezi tőlünk, mit jelentesz nekünk, lehajtott fejjel, könnyes
szemmel annyit válaszolunk semmit-semmit, csupán az életünket."
Emlékezünk
PERNEKI RÓBERT JÓZSEF
halálának másfél éves évfordulójára.
024583526
Édesanyád, nevelőapád, tata, mama

SZENTES

GYÁSZHÍR
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
Ö Z V RÓZSA-BAKACSI
JÁNOSNÉ
VÖRÖS JUSZTINA,
Hódmezővásárhely, Andrássy út
39. szám alatti latos hosszú, súlyos betegség után 70 éves torában elhunyt. Temetése augusztus
13-án, délelőtt 9 órakor lesz a
vásárhelyi Kincses temetőben.
074684541
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
DAJKA PÁL
Serház tér u. 6. szám alatti
lakos életének 90. évében
elhunyt. Temetése augusztus
13-án, 14.30 órakor a Kincses
temetőben lesz.

o^o

Gyászoló hozzátartozói

024684578

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy
ID. GYOVAI JENŐ
Hódmezővásárhely, Városház utca 3. szám alatti lakos 81 éves korában elhunyt. Temetése 2003.
augusztus 13-án, 13 órakor lesz
a katolikus temetőben.
024684570
Gyászoló család

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
POZSÁR LAJOSNE
ASZALAI J U L I A N N A ,
Balassa u. 10. szám alatti latos életének 90. évében csendben elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 15én, 14.30 órator a Kincses temetőben lesz.

ET

Fájó szívvel tudatjuk, hogy
drága szerettünk,
KIS V I L M O S
Oldalkosár u. 7. szám alatti
lakos életének 63. évében elhunyt. Temetése augusztus
14-én, 9 órakor a Kincses temetőben lesz.

HLp

o^o

1102458.1916

Gyászoló gondviselője |
aaa.1.1.1.1.1

Gyászoló család cjTL

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

GYÁSZHÍR

MEGEMLEKEZES

„Reménykedtünk, hogy egy rossz
álom, de nem az volt, már látjuk. Elmentél tőlünk oly messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon."
Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága
szerettünk,
ASZTALOS LÁSZLÓ
nyugd. f ő t ö r z s ő r m e s t e r ,
Nagytőke, Jókai u. 37. sz. alatti lakos 70 éves korában elhunyt. Kívánsága szerint, hamvasztás utáni búcsúztatása augusztus 15-én,
pénteken, 10 órakor lesz a Nagytökei temetőben.
024584326
Gyászoló család

A boldog feltámadás reményében alussza örök álmát,
OROSZ I Á S Z L Ó
volt árudavezető,
aki immáron 10 éve hogy eltávozott közülünk Drága emléke szívünkben örökké él.

c^o -

024684550

MAKÓ

Szerető családja

Tisztelt H i r d e t ő i n k !
G y á s z k ö z l e m é n y e k e t a m e g j e l e n é s előtti
m u n k a n a p o n 9 óráig tudunk elfogadni.
Gyászközlemény megrendelésekor kérjük
a személyi igazolvány bemutatását!
Köszönjük!

G Y Á S Z K Ö Z L E M É N Y E K FELVÉTELE:
Ambrus József, 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 24. Tel.: 62/252515 Berg Henrikné, 6754 Újszentiván, Május 1. u. 31. Tel.: 62/2773 8 2 Cs. M.-i Kegyeleti Kft., 6791 Szeged, Széksósi út 6. Tel.:
62/461-039 6 9 0 0 Makó, Verebes u. 2. Tel.: 62/212-840 6786
Rúzsa, Határőr u. 2. Tel.: 62/285-197 6 8 0 0 Hódmezővásárhely,
Bakay u. 16. Tel./fax: 6 2 / 5 3 4 - 9 8 5 , 6 2 / 5 3 4 - 9 8 6 Márvány Kft.
6760 Kistelek, Temető sor 1. Tel.: 62/597-360 Égisz ' 9 0 Temetkezési Kft., 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 45. Tel.: 63/400-162 6 6 4 0
Csongrád, Fő u. 17-19. Tel.: 6 3 / 4 8 3 - 9 7 5 Flóra Center Kft., 6722
Szeged, Tisza L. krt. 55. Tel.: 62/423-869 Pálma Virágüzlet, 6 9 0 0
Makó, Megyeház u. 1. Tel.: 211-347 Pietas Temetkezési Vállalkozás,
6722 Szeged, Bartók tér, 8. pavilon, 62/424-992 Rekviem Temetkezési Vállalkozás, 6724 Szeged, Pulz u. 2/A. Tel.: 6 2 / 4 2 5 - 8 6 4
6722 Szeged, Török u. 9/B. Tel.: 62/420-414 Rekvium Temetkezés,
6 9 0 0 Makó, Kórház u. 13. Tel.: 62/213-514 Szegedi Temetkezési
Kft., 6722 Szeged, Attila u. Tel.: 62/543-747 Szögi és Társa Temetkezési Iroda Szeged, Török u. 11/B Tel.: 62/425-847 Gyeviép Kht.
Algyő, Kastélykert u. 16. Tel.: 267-567 Servio Temetkezési Szolgálat
6 8 0 0 Hódmezővásárhely, Hősök tere 7. Tel.: 6 2 / 2 4 6 - 6 0 5 , 62248-775, Mécses 2 0 0 1 . Temetkezési Bt. 6 6 0 0 Szentes, Sima F. u. 3 1 . Tel./fax: 6 3 / 4 0 0 - 8 8 9 .

TELEFONOS
HIRDETÉS
FELVÉTEL
KOCSOR IVETT

Hálás szívvel mondunk köszönetet a közeli és távoli rokonoknak, jó ismerősöknek, munkatársaknak, szomszédoknak és a jó szomszédoknak,
öccsének és feleségének, akik a bajban sokat segítettek és mindazoknak,
akik
ID. BÁNFI PÁL
temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkban osztoztak. Külön mondunk köszönetet a megható gyászbeszédért.
Gyászoló család
024684546
Hódmezővásárhely, Batida, Szegvár

MEGEMLEKEZES
„Bárhová nézek, csak rád emlékezem. Ha
majd fájó szívem megszűnik dobogni, én is
odamegyek hozzád nyugodni."
Soha el nem múló fájdalommal emlékezek
SZALMA GYULA
halálának 2. évfordulójára.
Szerető felesége

PÁLYÁZATI H I R D E T M É N Y

• K V R T »
INGATLANKEZELŐ ÉS
VAGYONGAZDÁLKODÓ RT.

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának
megbízása alapján az

IKV RT. pályázatot hirdet
a SZEGED, BÉRKERT U. 8. sz.
alatti, a telekkönyvben 389/2. hrsz.-on
nyilvántartott, 4142 m 2 alapterületű
felépítményes ingatlan értékesítésére
(a volt Móricz-iskola)
PÁLYÁZATI ALAPÁR: 159 468 000 Ft.
A pályázati felhívás megvásárolható
2003. augusztus 15-ig 20 000 Ft + áfa
ellenében
az Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Rt.
ügyfélszolgálatán
(Szeged, Dáni u. 14-16., tel.: 553-683).
Ügyfélfogadás:
hétfő, kedd, csütörtök: 8.00-11.00, 13.00-15.30 óráig
szerda:
8.00-11.00, 13.00-17.00 óráig
péntek:
8.00-12.00 óráig

|
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Illés
kezd
a
Celtic
ellen
Edzés, mérlegelés Szegeden

A szeptemberi gála jegyeinek közel negyede már gazdára talált

LABDARUGAS

ÖKÖLVÍVÁS

4ft«nr6raík;
A labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező harmadik fordulójában az MTK a világhírű skót
Celtic ellen szerepel. A párharc
első találkozóját a Puskás Ferenc-stadionban szerdán 20
órakor vívják a csapatok.

a

tum,ti SMO»
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8 OOO fi
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Erdei Zsolt szeptemberi címmeccse előtt a mérlegelést és a
sajtóedzést is Szegeden rendezik. Előbbit egy bevásárlóközpont területén, utóbbit a Média
Markinál.
Média Markt, valamint egy bevásárlóközpont. Két olyan helyszín, amely biztos, hogy a szeptember 6-án az újszegedi sportcsarnokban rendezendő bokszgála - amelyet a hamburgi székhelyű Universum Box Promotion szervez, és amelyen magyar
profi ökölvívónk, Erdei Zsolt is a
kötelek közé lép - kapcsán az
eseményen kívül nagy érdeklődésre tarthat számot. Eldőlt
ugyanis, hogy az Erdei-Pérez interkontinentális bajnoki címmeccset megelőző csütörtökön,
azaz szeptember 4-én 17 órától
a Média Markt áruház parkolójában, vagy az áruházon belül
tartják a sajtóedzést. Fontos
szempont a ring miatt a magasság, ám azért az időjárás szeszélyeinek sem akarják kitenni magukat a sikeres szervezésben bízó szakemberek. Az elektronikai üzletházban a szurkoló'; is
megtekinthetik a két bokszolót,
sőt néhány exkluzív fotóra, autogramgyűjtésre is lesz lehetősége a rámenőseknek. Bár arra
azért majd figyelniük kell, hogy
nem ez az elsődleges funkciója
az ilyen jellegű rendezvényeknek.
A meccs előtti mérlegelésre
Szegeden kívül Szentes is jelentkezett. Am végül a Csongrád megyei székhely lett befutó, mégpedig az egyik nagy bevásárlóközpont. - A szentesi Hungerit Rt.
az esemény kiemelt, fő támogatója lesz, ezért esett a választás

BUDAPEST (MTI)

Egervári Sándor, a labdarúgó Bajnokok Ligája-selejtező 3. fordulójára készülő MTK vezetőedzője
nem kívánt semmit elárulni a
várható taktikáról a szerdai Celtic
Glasgow elleni mérkőzés előtt.
- Az idei UEFA Kupa-döntős
együttestől gyors és kombinatív játékot várok. A megtekintett videokazetták alapján csak egy-két hibapontot találtam a csapatjátékukban, de erről és a taktikáról nem
szeretnék beszélni, nehogy plusz
információkat szerezzen rólunk az
ellenfél - mondta Egervári.
A szakvezető azt azért elárulta,
Az esemény plakátján jól látható az aréna elrendezése.
végül mégis Szegedre. A tárgyalások még zajlanak, a szerződést
nem írtuk alá, így egyelőre titokként kezeljük a helyszínt. Persze,
a szervezők dolgoznak azon,
hogy a szentesiek is találkozhassanak Erdeivel. Az egyeztetésekre várni kell addig, míg Szirbik
Imre, a város polgármestere hazatér szabadságáról, de várhatóan a szegedi bokszgála után kerülhet sor erre az összejövetelre nyilatkozott lapunknak Szurmai
Anikó szervező.
Bánáti Antaltól, a Szeged Városi Sportigazgatóság vezetőjétől az
öt helyen árulandó jegyek forgalmáról érdeklődtünk: - Ennyi
idővel a meccs előtt már a jegyek
majdnem negyede elfogyott, így

USZAS
MUNKATÁRSUNKTÓL

Gyulán rendezték meg a 33. szenior országos úszóbajnokságot.
A viadalon remekül szerepeltek a
Csongrád megyeiek; a szegediek,
a szentesiek és a vásárhelyiek is
egy „zsák" éremmel tértek haza.
A három város versenyzői közül
a legeredményesebben a többszörös Európa- és világbajnok dr.
Bánki Horváth Béla szerepelt,
aki hat arannyal tért haza.

M . J.

SZÍN

A szegedi érmesek: Bánki Horváth Béla 6 arany,- dr. Elekné Bernátsky Tünde 2 arany, 4 ezüst és
1 bronz; dr. Tarnai László 2 arany,
1 ezüst, 1 bronz,- dr. Bakacsi Gyula 2 arany, 1 ezüst, 2 bronz; dr.
Kanyó Dénes 2 ezüst, 1 bronz.
A Szentesi Delfin ESC érmesei: Pólyáné Téli Éva 5 arany, 2
ezüst; Kádár Róbert 5 arany; Kovács Imréné 4 arany; Gera Sándor
3 arany, 1 bronz; Melkhun Dezső
2 arany, 3 ezüst, 1 bronz; Tar János
2 arany, 2 ezüst, 1 bronz,- Berezvainé Virágos Éva 2 arany, 2 ezüst;
Fekete Renáta 2 arany, 2 ezüst;
Debreczeni Beáta 1 arany, 2 ezüst,

L E G Y E N Ö N A Z 5000. H A L L G A T Ó N K !
S Z A K M A ÉS N Y E L V V I Z S G A E G Y H E L Y E N !

18-án,

Szeptember l - j é n induló, iskolarendszerű szakképzések érettségizetteknek:

h é t f ő n e s t e 9 ó r á r a z e n é t hallgatni, szolidan ü n n e p e l n i e g y ü t t a Várost,

Egyetemi

a Szabadtéri J á t é k o k a t , a Nyarat és az Életet.

felvételi

- LOGISZTIKAI MŰSZAKI MENEDZSERASSZISZTENS

V á l t s o n b é r l e t e t a Szegedi N e m z e t i Színház k ö v e t k e z ő évadának előadásaira!

- J O G I A S S Z I S Z T E N S (PécsiTudományegyetem)

B é r l e t á r u s í t á s m e g k e z d é s e : 2 0 0 3 . augusztus 21.

- P É N Z Ü G Y I S Z A K Ü G Y I N T É Z Ő (Nyugat-magyarországi Egyetem, Sopron)

Várjuk Önt a Szegedi Nemzeti Színház

•

(Budapesti Műszaki Egyetem)

23 év alatt,

és Szabadtéri Játékok jegyirodájában!

nappali

tagozaton
-

Márai Sándor:

87ezonál|s és
n o p I z e z i M í s termékeinkre
is vonatkozhat

- GAZDASÁGI INFORMATIKUS

a Szegedi Nemzeti Színházban.

- N E M Z E T K Ö Z I LOGISZTIKAI M E N E D Z S E R
- KÜLKERESKEDELMI Ü G Y I N T É Z Ő

Avar István
Agárdv G á b o r
Csernus Mariann
Mihály Pál

- M A R K E T I N G - ÉS R E K L Á M Ü G Y I N T É Z Ő
- ÚJSÁGÍRÓ
Valamennyi szakunk levelező tagozaton is indul, szombati tanítási napokkal.
Nappali tagozaton családi pótlék, sorkatonai szolgálat halasztás, ingyenes
kollégiumi elhelyezés.
Felvételi időpont: 2003. augusztus 2., 9., 16., 23., 30.
Ingyenes tájékoztató füzet kérhető: 2 2 / 3 4 8 - 1 0 3
8000 Székesfehérvár,Várkörút 54.

Újabb rendkívüli közlemény!

Jegyárak: Földszint, els8 emelel: 1600 Ft,
második emelet: 1300 Ft,
emelet:

1000

Ft

I n f o r m á c i ó : jegyiroda (6720 Szeged. K e l e m e n u . 7.)
62/554-713. 554-714, 554-715, 554-716, 554-717
Nyitva tartás: h é t f ő n 13-17, k e d d - p é n t e k 10-17, s z o m b a t 10-12.
www.nemzetiszinhaz.szeged.hu

? M f , T
MÉG

ÜZLETI HIRDETÉSE
EREDMÉNYESEBB?

SEGÍTENEK ÖNNEK

alábbi

IDEGENVEZETŐ

a Pesti Magyar Színház előadása 2003. s z e p t e m b e r 19-én és 20-án

harmadik

az

- IRODAVEZETŐ

Mi történt akkor, azon a negyven évvel ezelőtti napon? Miféle halálos
bűn követel most tisztázást? És a kérdések, szenvedélyek mögött egy halott:
Krisztina, egyikőjük szeretett felesége. És hasonló szenvedély a két barát részéről
akkor ugyanezen nő iránt. Az egyik csalt, és menekült,
a másik maradt, de nem nyújtott kezet a bajban Krisztinának.
És most mindketten szembesülnek az árulással.
Most, amikor már elfogytak a gyertyák. Csonkig égtek.

H o g

képzések

- IDEGENFORGALMI TECHNIKUS

Márai Sándor világsikerű regénye a késői leszámolás drámája. Két fiatal katona, két
testi-lelki j ó barát negyven évvel ezelőtt - és két gyanakvó, megkeseredett, lelkiismeret
furdalásokkal teli öregember most. És a két dátum között az üresség. Nem találkoztak
a negyven év alatt, egyikük a trópusokon katonáskodott, a másik a katonai szolgálat
letelte után ült csak kastélya könyvtárában, és a spalettákat bámulta. De most
találkoznak, és kezdődhet a leszámolás.

PROGRAM

ingyenes

-VÁMÜGYINTÉZŐ

Henrik, a tábornok
Konrád, Henrik valamikori barátja, százados
Nini, öreg dajka
Vadász
Rendező: Iglódi István

programajánlónkat!

teljesen
szakokon:

színjáték 2 részben,

PELMAGYARORSZAG - AI>0

szakok:

G Y Ü D 1 S Á N D O R vezényletével.
•

A GYERTYÁK CSONKIG ÉGNEK

NEKED!

nyújtó AIFSZ

- I D E G E N F O R G A L M I S Z A K M E N E D Z S E R (Budapesti Gazdasági Főiskola)

Tel.: 06-62/541-270

SZOLGÁLTATÓ ÉS KULTURÁLIS

mentességet

Közreműködik a SZEGEDI S Z I M F O N I K U S Z E N E K A R ,

C í m : S z e g e d N y i t r a U. 2 . (A Tescóval szemben, a volt Le Scarpe helyén)

Keresse minden hónap elején

2 bronz; Kovács Attila 1 arany, 2
ezüst; Becsák Jánosné 1 ezüst.
Váltókban 2 aranyat, 5 ezüstöt és
2 bronzot nyertek a szentesiek
(Debreczeni, Bernátsky, Téli, Száméi Éva, Virágos, Fekete, Hős, Becsákné, Bodnárné, Melkhun, Tar,
Kovács, dr. Kanyó, Gera, Kádár,
Nyikos, dr. Bakacsi).
A vásárhelyi Zenke József 4
aranyat, 1 ezüstöt és 2 két bronzérmet szerzett.
Augusztus végén a franciaországi Millou városa ad otthont a 9.
szenior úszó Európa-bajnokságnak. A viadal előtt több megyei érdekelt is remek formát mutatott.

AKKREDITÁLT ÁLLAMI NYELVVIZSGAHELY

Szeretettel és tisztelettel invitáljuk Ö n ö k e t a D ó m t é r r e a u g u s z t u s

ruha • cipő • lakástextil • játék • ajándék

A visszavágókat augusztus
26-án és 27-én rendezik.

Péter Rózsa G i m n á z i u m és Szakközépiskola

Iimoi tlNIfTl III.mU

NYITVA TARTÁS: h . - p . : 9 . 0 0 - 2 0 . 0 0 , szo.: 8 . 0 0 - 1 3 . 0 0 , vas.: zárva

vát), 19; Grazer AK (osztrák)-Ajax Amsterdam (holland),
20.30; Celta Vigo (spanyol)-SlaviaPraha (cseh), 21.30.
Szerda: MTK-Celtic Glasgow
(skót), Puskás Ferenc-stadion,
20; Sahtyor Donyeck (ukrán)-Lomomotiv Moszkva (orosz), 18;
Zilina (szlovák)-Chelsea (angol),
20; Vardar Szkopje
(macedón)-Sparta Praha (cseh), 20; Galatasaray (török)-CSZKA Szófia
(bolgár), 20; Anderlecht (belga)—Wisla
Kraków
(lengyel),
20.30; Austria Wien (osztrák)-Olympique Marseille (francia), 20.30; FC Bruges (belga)—Borussia Dortmund (német),
20.30;
Grasshoppers
(svájci)-AEK Athén (görög), 20.30;
Partizan Beograd (szerb-montenegrói)-Newcastle United (angol), 20.30; Rosenborg (norvég)-Deportivo La Coruna (spanyol), 20.45; Glasgow Rangers
(skót)-FC Köbenhavn
(dán),
20.45; SS Lazio (olasz)-Benfica
(portugál), 21.

Szeniorok versenyeztek

elégedettek lehetünk, hiszen ez
bizonyítja, hogy nagy az érdeklődés. A legnépszerűbb a 3500 és a
10, illetve 12 ezer forintos belépő
- tájékoztatott a sportvezető.
A jegyek a következő öt helyen
vásárolhatók, Szeged: Tourinform Dugonics téri iroda, hétköznap: 9-20, szombat és vasárnap 9 - 1 8 óra; Tourinform Széchenyi téri Infopont, mindennap
9-20.30 óra, újszegedi sportcsarnok, hétköznap 10-18 óra; Szentes: IBUSZ-iroda, 9 - 1 7 óra; Budapest: BoxUtca étterem, akár
telefonon - 06-1/354-1444 - is,
ám feltétel, hogy a meccs előtt
két héttel át kell venni a belépőket.

Alig. 1*]5-1g

hogy Illés Béla már teljesen felépült sérüléséből, így rá kezdőként számít. A keretből egyedül
Elek Norbert nem harcra kész,
míg Pisont István a szombati,
Pécs ellen 2-1-re elveszített bajnokin rúgást kapott a lábára, de a
Puskás Ferenc-stadionban sorra
kerülő találkozóra várhatóan ő is
rendbe jön.
Egervári Sándor az első mérkőzéssel kapcsolatban nem fogalmazott meg külön elvárást, s
csak annyit közölt: a cél a továbbjutás kiharcolása.
A
magyar
együttes
ma
19.30-tól sajtótájékoztatót tart
az összecsapás helyszínén, amelyen a vezetőedző minden bizonnyal kijelöli a kezdőcsapatát,
majd 20 órától átmozgató edzésre kerül sor.
Az MTK-Celtic
BL-meccs
mellett ma és szerdán még további 15 mérkőzésre kerül sor a
selejtező 3. fordulójában. A párharcok továbbjutói felkerülnek a
sorozat főtáblájára.
A műsor; kedd: Dinamó Kijev
|ukrán)-Dinamo Zagreb (hor-

MUNKATÁRSAINK.

BOROS TIBOR

567-830, 30/207-7825

c

CSÁKY ATTILA

567-845, 30/505-3333

<

DANI MELINDA

567-849, 20/428-7568

<

DEÁK ATTILA

567-841, 20/356-4472

<

GERGELY A N I K Ó

567-849, 3 0 / 2 6 7 - 6 7 6 $

<

GYÜREFINÉ JUDIT

567-840, 20/383-0138

<-

H A R G I T A I ZSOLT

567-846, 30/985-8958

„
g

9.38%

1 h ó n a p o s i s m é t l ő d ő betét
5 000 000 Ft fel
érvényes EB KM Az akció 2003.
A bán* a katnatv

06 40 555 444

ERSTE!

Dánia is
kapitulált
KÉZILABDA
A magyar női junior kézilabda-válogatott Dániát is legyőzte
a macedóniai vb-n.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A középdöntő kettes csoportját
fantasztikus sikerrel kezdte a magyar női junior kézdabda-válogatott a macedóniai világbajnokságon. Kovács László szövetségi
edző együttese - melyben ott szerepel a két Liss-HNKC-játékos,
Szabó Valéria és / e n ő f i Katalin is tegnap a dánokkal találkozott és
15-7-es félidő után 32-23-as fölényes győzelmet aratott. A mieinknek a magukkal hozott eredményekkel együtt immár hat pontjuk
van, s ezt ma Dél-Koreával szemben még tovább szaporíthatják. A
középdöntő csoportküzdelmeit az
oroszok elleni rangadó zárja, valószínűleg ez az összecsapás dönt
majd az elsőségről is.
- Nagyon jól szerepebiek a lányok - mondta Tamás Sándor, a
Liss-HNKC trénere - , ha így folytatják, csoportgyőztesként zárhatják a középdöntőt is. A dél-koreaiak szerintem verhetőek és az
oroszoktól sem kell megijedni, főként ha figyelembe vesszük, hogy
a mieink formája körről körre javul. A sportnapilapon kívül Kocsis Ági - ő tagja volt a bő keretnek
- is friss információkkal szolgál
számunkra, minden mérkőzés
után felhívja a lányokat. A beszámolók alapján a csapat nagyon
együtt van, s megkockáztatom a
jóslatot: döntőt játszhat a világbajnokságon. Számomra meglepő, hogy a fiúk, korábbi együttesem a szlovákiai ifi Eb-n kikaptak
Izlandtól és Németországtól is.
A harmadik meccsük már jól
sikerült,
Sutka
Norbertek
26-23-ra legyőzték az oroszokat.

Storcz Botond Atlantába nem utazik, ám Athénra még lát esélyt

Csalódott, mégis bizakodó
KAJAK-KENU
N e m jutott ki a szeptember
11-14. közötti kajak-kenu világbajnokságra - amely az athéni ötkarikás játékok kvalifikációs viadala - Storcz Botond. A
Démász-Szegedi VE kétszeres
olimpiai első kajakosa azonban
bízik
önmagában,
hogy
2004-ben mégis eljut a görög
fővárosba.
Kétszeres olimpiai bajnok, és
mégsem indul a kajak-kenu világbajnokságon. Jártak már így
mások is, ráadásul a sportág magyarországi elitje van annyira
erős, hogy ezt a problémát válogatott szinten könnyen feledhetővé teszi. Sydney kétszeres
győztese, Storcz Botond esete is
bizonyítja: nincsenek bérelt helyek a magyar válogatottban.
- Persze, hogy csalódott vagyok, hiszen jó lett volna eljutni
Atlantába. De ezt a tényt nem lehet, és szerintem nem is kell túlragozni. Vallom, hogy nem az
edzettségen, nem az elvégzett
munkán, nem annak mennyiségén és minőségén múlott. Az
igaz, hogy nem a topon versenyeztem Szegeden, a második
válogatón, de nem éreztem a
bajt, nem hittem, hogy így alakulhat - emlékezett vissza a versenyidőszakra a Démász-Szegedi
VE kajakosa.
Storcz esetében vigasz lehet habár elég csekélynek tűnik - ,
hogy jártak már többen is hozzá
hasonlóan. Előbb ünnepelt sztár
volt, aztán egy szerencsétlenebb
periódus, formahanyatlás miatt
nem vívta ki a világeseményen
való szereplés jogát. Sőt ha őt
magát nézzük, akkor saját pálya-

Magosi harmadik
SALAKMOTOR
MUNKATÁRSUNKTÓL

Az idei versenyszezon eddigi
legjobb viadalát hozta a salakmotoros nyílt egyéni országos
bajnokság negyedik, Gyulán
rendezett fordulója. A győzelmet végül maximális pontszámmal Matej Ferjan szerezte
meg.
A szlovén versenyző mögött
óriási keresztbeverések történtek, végül a második helyen Tihanyi Sándor, míg a harmadikon a Szegeden élő Magosi
Norbert végzett. Stefáni
Attila,
aki sérülten vállalta az indu-

lást, a 4. futam leintése után
bukott, s bár az első jelentések
szerint nem súlyos a sérülése,
nem tudta tovább folytatni a
küzdelmet.
Végeredmény: 1. Matej Ferjan
(szlovén, Simon and Wolf SC) 15
pont, 2. Tihanyi Sándor (Simon
and Wolf SC) 13, 3. Magosi Norbert (Hajdú Volán SC) 12, 4. Stefáni Attila (Brill-Car Motorsport
Club) 10, 5. Friedrich Wallner
(osztrák,
Gyepes
Speedway
Club) 10, 6. Slawomir Dudek
(lengyel, Gyulai Speedway Club)
10.
Az összetett állása: 1. Ferjan
55 pont, 2. Magosi 50 3. Tihanyi
49, 4. Stefáni 47, 5. Dudek 43, 6.
Szatmári László (Brill-Car Motorsport Club) 42.

Kentaur-kupa
MUNKATÁRSUNKTÓL

Tiszaföldvár egyik külterületén,
Homokon immár harmadik alkalommal rendezték meg a bocscsások Kentaur-kupa elnevezésű
versenyét. A viadal szép szegedi
sikereket hozott: a hazai kategó-

riában
Kovács
Katalin,
a
BC4-ben pedig Béres
Dezső
(mindkettő Napfény SE, felkészítő: Rétfalvi Róbert) szerezte meg
az első helyet. A Tisza-parti
sportemberek a még mindig betegeskedő társukért, Poczik Gáborért is gurítottak.

Totónyeremények
BUDAPEST (MTI)

A Szerencsejáték Rt. tájékoztatása szerint a 32. fogadási heti totó
és góltotó nyereményei a jövedelemadó levonása után a következők:
Totó: 13 plusz egy találatos
szelvény nem volt. 13 találatos
szelvény 1 darab, nyereménye 6
millió 298 ezer 79 forint. 12 találatos szelvény 16 darab, nyere-
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ményük egyenként 157 ezer 808
forint. 11 találatos szelvény 151
darab, nyereményük egyenként
16 ezer 721 forint. 10 találatos
szelvény 1090 darab, nyereményük egyenként 3861 forint.
Góltotó: 6 találatos szelvény
nem volt. 5 találatos szelvény 2
darab, nyereményük egyenként
71 ezer 176 forint. 4 találatos
szelvény 23 darab, nyereményük
egyenként 6518 forint.

REFLEKTOR
A HARMADIK GYŐZELEM
A magyar férfi junior
vízilabda-válogatott biztosan
győzött Argentína ellen (18-1) a
nápolyi világbajnokság
harmadik csoportmérkőzésén. A
Szeged Beton VE centerével,
Szabó Nándorral felálló együttes
százszázalékos teljesítménnyel
áll a B csoport élén. A két évvel
ezelőtti vb-bronzérmes
magyarok ma az új-zélandiakkal
mérkőznek.
CLIJTERS ELŐZÖTT
A belga Kim Clijsters átvette a
vezetést az amerikai Serena
Williamstól a női teniszezők
világranglistáján, miután
megnyerte a Los Angeles-i
tornát. A legjobb magyar,
Mandula Petra a 44. a listán.

Storcz lát még esélyt az athéni olimpiai részvételre.
futásában is találhatunk hasonlót, igaz fordított előjellel.
- Még 1996-ban történt,
hogy a spanyolországi Sevillában kvalifikációs viadalon lapátolhattam, nem is rosszul,
mégsem én indultam abban
az évben Atlantában az ötkarikás játékokon. Szerencsére
ahhoz az esztendőhöz hasonlóan az idei vb sem személyekre, hanem csak helyekre
ad kvótát, azaz lehet, hogy az
egyik számban majd az én ne-

vem is feltűnik az indulók között - tette hozzá bizakodva
Storcz, aki még megjegyezte:
- N e m vesztettem el az esélyemet, hiszen jövőre tiszta
lappal vághatok neki a válogatóknak.
Az idei, hazai feladatok - országos bajnokság, tájékoztató viadal, válogatók, szétlövés - befejeződtek. Storcz Botond a csalódást keltő éve után kihasználja a
tervezettnél hosszabbra nyúló
versenymentes idejét.

Natasa James remekelt a junioroknál

ELSŐ A POSTA
Befejeződött Makón a
Maros-kupa kispályás
labdarúgótorna. A viadalt az egyik
esélyes, a Posta csapata nyerte
meg, igaz a rendes játékidei
döntetlen után büntetőrúgások
kellettek a sikeréhez. A 35 év
felettieknél a Sportmix nyert.
Eredmények, elődöntők:
Vörös-fekete-J-Walker 3-0,
Posta-Déligyümölcs 4-0, a 3.
helyért: Déligyümölcs-I-Walker
3-1, a döntőben:
Posta-Vörös-fekete 2-2,
büntetőkkel: 3:1. Különdíjasok, a
Fotó: Gyenes Kálmán legjobb kapus: Kerekes Antal
(Déligyümölcs), a legjobb játékos:
- Legalább jut időm a kétéves Barna Róbert (Batida), gólkirály:
kislányommal, Dorkával az ed- Rácz Ernő (Vörös-fekete), a
digieknél jóval többet foglal- legügyesebb női játékos: Kelemen
kozni. Most pihenek, aztán Andrea (Spartacus nők), a
majd ősszel belevágok a ke- legsportszerűbb csapat: Batida SE.
mény munkába. Fontos lesz ez 35 év felettiek, a 3. helyért:
az évszak, mert a felsőfokú ta- Posta-Tűzoltóság 3-0, a
nulmányaimban is az utolsó döntőben: Sportmix-Spartacus
félév következik. Nem terve- nők 5-2. A különdíjasok, a
zek változást a tréningek kap- legjobb kapus: Balogh Róbert
csán: továbbra is Tóth László (Tűzoltóság), a legjobb játékos:
irányításával, a KSI fiatal csa- Kozák Tibor (Posta), gólkirály:
Katkó Antal (Sportmix).
patában edzek.
MÁDIFÓZSEF
ZÁRVA A SPORTUSZODA
Augusztus Í8-án (hétfőn)
takarítási munkák miatt egész
nap zárva tart az újszegedí;
sportuszoda.

Szegedi érmek az ob-ról
Két helyen mérték össze tudásukat az ország utánpótlás-kajakosai és kenusai. A junior, serdülő és kölyök országos bajnokságnak Velence, míg az ifjúsági
ob-nak Szeged, a Maty-éri Gróf
Széchenyi István Olimpiai Vízicentrum adott otthont.
MUNKATÁRSUNKTÓL

A Démász-Szegedi VE sportolói
közül a koránál fogva nem csak a
felnőtteknél, hanem a junioroknál is indulhatott fanics Natasa.
Sőt nem csak, hogy hajóba ült,
hanem remekelt is. A Sík, Csamangó kajakos duó több számban arany-, illetve ezüstérmet
szerzett, így szerdán mindketten
utazhatnak a pénteken kezdődő
athéni előolimpiára. A kenus
Horváth Gábor az ifik mezőnyében szerepelt kiválóan, a szétlövés után pedig kiderült két számban vehet részt a Japánban tartandó ifi világbajnokságon.
Az országos bajnokságokon a
Démász-Szegedi VE versenyzőinek eredményei. Szeged, ifjúságiak, 1000 m, C2: 3. Vezér Lajos, Horváth Gábor (Lágymányos, Démász-Szeged), 5. Molnár Tamás, Lichosyt Róbert (Démász, Paks], 7. Gara Mihály, Veres Károly (Démász, Lágymányosi. C4: 2. Gara, Veres, Galamb Dávid, Harangozó László
(Lágymányos, Démász|, 5. Batka
Zsolt, Lédeczi Péter, Ződi Tamás, Szuhai Imre. Nők, K2: 8.
Jároli Andrea, Kuli Adrienn (Démász, Mezőgép).
500 m, C l : 4. Horváth. C2: 1.
Horváth, Vezér, 5. Molnár, Lichosyt. C4: 3. Vezér, Horváth,
Vólein Viktor, Takács Viktor (Démász, Lágymányos, Dunaferr,
Győr), 6. Batka, Lédeczi, Ződi T.,
Szuhai.

Velence, 1000 m, juniorok,
férfiak, KI: 5. Börcsök Balázs.
K2: 2. Sík Márton, Csamangó
Attila. K4: 2. Börcsök, Lőrinczi
András, Sík, Csamangó. C4: 2.
Kása Péter, Gara Mihály, Molnár
Tamás, Tóth Csaba, 7. Batka
Zsolt, Frank Tamás, Szuhai Imre, Ződi Tamás. Nők, KI: 1. Janics Natasa, 9. Jároli Andrea.
Serdülők, V korcsoport, C l : 1.
Juhász Norbert, 4. Daróczi Barnabás. V-VI. korcsoport, K4: 5.
Temesvári László, Nagy Gergely,
Szűcs Zoltán, Ágoston Péter, 9.
Kocsis Attila, Petrovics Máté,
Somfay Márton, Márton Tamás.
C2:1. Ződi László, Lédeczi Péter.
C4: 3. Kovács Ádám, Szegedi
Zsolt, Kristóf Ervin, Kiss Gergely. Kölykök, III-IY korcsoport, K4: 3. Maróthy Tamás, Bodor Attila, Tóth Milán, Farkas
Balázs. IV korcsoport, C l : 3.
Kiss István. C2: 5. Hoffmann
Balázs, Salánki János. Nők, K2:
4. Szélpál Tímea, Viczián Zsuzsanna.
500 m, juniorok, K2: 2. Csamangó, Sík. K4: 1. Sík, Lőrinczi,
Börcsök, Csamangó. C l : 9.
Orosz Tamás. C4: 4. Gara, Tóth,
Orosz, Molnár, 8. Kása, Frank,
Ződi, Szuhai. Nők, KI: 1. Janics.
Serdülők, V korcsoport, C l : 3.
Juhász, 7. Daróczi. C2: 1. Ződi
L., Lédeczi. VI. korcsoport, C2:
7. Kiss Gergely, Kovács Ádám.
V-VI. korcsoport, K4: 5. Nagy
G., Ágoston R, Temesvári, Szűcs
Z. C4: 2. Kiss Gergely, Kristóf
Ervin, Kovács Á., Szegedi Zsolt.
Kölykök, IV. korcsoport, K2: 8.
Benkő Árpád, Szűcs Gábor. C l :
3. Daróczi. III-IY korcsoport,
K4: 5. Boruzs Gábor, Huszár Andor, Batki István, Ződi Dániel.
C4: 2. Buchholcz Balázs, Domonkos Gábor, Káli Lajos, Kontraszti Patrik.

200 m, juniorok, K2: 1. Csamangó, Sík, 3. Németh Iván, Lőrinczi. K4: 1. Lőrinczi, Börcsök,
Csamangó, Sík. C l : 6. Orosz.
C4: 3. Kása, Gara, Orosz, Molnár, 7. Tóth, Frank, Szuhai, Ződi
T. Nők, KI: 2. Janics.
2000 m, juniorok, nők, KI: 1.
Janics. Serdülők, V korcsoport,
C l : 1. Juhász, 5. Daróczi. C2: 1.
Ződi R, Lédeczi. VI. korcsoport,
C l : 6. Kristóf. V-VI. korcsoport,
K4: 4. Petrovics, Somfay Márton,
Kocsis Attila, Márton Tamás, 6.
Nagy G., Temesvári, Szűcs, Ágoston P. Kölykök, IV korcsoport,
K4: 3. Huszár Andor, Farkas Balázs, Maróthy, Tóth Milán, 5.
Batki, Ződi Dániel, Bomzs, Papp
M. C2: 6. Salánki, Hoffmann.
Nők, K2: 4. Viczián, Szélpál. III.
korcsoport, KI: 3. Bodor Attila.
K2: 8. Szűcs G., Benkő Árpád.
C l : 3. Káli. PC2: 2. Buchholcz,
Domonkos, 9. Ződi Adrián, Papp
G. Gyermekek, I—II. korcsoport,
K4: 9. Herke Roland, Ágoston
Gábor, Juhász Gábor, Schulcz
Domonkos. PC2: 3. Tari Balázs,
Váczi Róbert,' 5. Kovács Dániel,
Csanádi Krisztián, 6. Csizmadia
László, Danis Richárd, 9. Varga
Tamás, Csala Dániel. TC4: 3.
Szénási Martin, Ocskó Csaba,
Szabó Gábor, Olajos Tamás, 7.
Török László, Bódi Kristóf Dániel, István Zsolt, Almási Bence, 9.
lároli András, Lobozár Viktor,
Szemmelroth Balázs, Szénási
Dániel. Nők, MK1: 7. Kovács
Anett, 9. Savanya Zita. I. korcsoport, MK2: 7. Tóth Attila, Pál
Péter. II. korcsoport, MK1: 4.
Császár Gergely.
Felkészítők: Kása Ferenc, Váradi Márton, Fábiánné
Rozsnyói
Katalin, Jároli fenőné, Szabó Gábor, Czeglédi Gábor, Reitmayer
Balázs, Kerek Csaba,
Laudisz
Zoltán, Juhász Péter.

ERDÉLYI NEGYEDIK
Budapest adott otthont a veterán
birkózók világbajnokságának. Az
eseményen két szegedi indult: a
65 kg-ban dr. Erdélyi Endre az
elődöntőben a japánok egykori
olimpiai bajnokától kapott ki,
így negyedik lett, míg Mihályi
Árpád két győztes meccs sérülés
miatt feladta a küzdelmet.
HERCZEG HÁROM ÉRME
Székkutason bonyolították le a C
kategóriás nyílt díjugrató
lovasversenyt. A
hódmezővásárhelyi Aranyági
Ménes sportolói a következő
eredményeket érték el, C0
kategória: 1. Herczeg Csaba Dalia
nyergében, 2. Herczeg Csaba
Bon-Bon nyergében, 4. Kovács
Linda Aranyági Futár nyergében,
6. Nagy Anikó Aranyági Tűzopál
nyergében. C2 kategória: 1.
Herczeg Csaba Balance nyergében,
3. Törökné Kezes Gabriella
Aranyági Fárosz nyergében.
HORGÁSZHÍR
A szegedi Hermann Ottó HE a
klebelsbergtelepi sportgála
keretében horgászversenyt
szervez augusztus 16-án a
Fehér-parton. Ezen a napon 5
órától 13-ig csak a nevezett
versenyzők horgászhatnak az
állóvízen. A telep lakói Varga
Oszkárnál (06-30/3101-707)
vagy Szűcs Tamásnál
(06-30/570-1984)
jelentkezhetnek korlátozott
létszámban.
VÁSÁRHELYI TAGGYŰLÉS
A Hódmezővásárhelyi Amatőr
Kispályás Labdarúgó Liga az őszi
bajnoksággal kapcsolatban
augusztus 14-én (csütörtökön)
18 órakor a szokásos helyen, az
Ifjúsági Parkban tartja
taggyűlését. A részvételi díjak
befizetésének határideje:
augusztus 27
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Hatvan éve
mosdatlan

Mintha esne
FARKAS CSABA

Melegszik az idő
Kószitotto

PHNOMPEN (MTI)

A z az egzotikus - elviekben
világoszöld-nagylevelü, a gyakorlatban, jelenleg legalábbis, széleskörűen és legátfogóbban lombtalan - fa, melynek
Tbakács utánjárást követően (ez egy jó szókapcsolati) sem tudta kideríteni nevét, javában aludta nyári álmát. Csak hüvelytermései
zöldelltek,
azok is száradóban. Nem, nem volt teljességgel
önkéntes e nyári álom - kirgiz teknősöké lehet
ilyes, amelyek az év legmelegebb
hónapjaiban
rendre elássák magukat a kiszáradt,
délorosz
sztyeppen, éppúgy, mint télire. De ha véletlenül
esős nyár követi a tavaszt, s nem szárad el a teknőstáplálékot biztosító pusztai növényzet,
esze
ágában sincs nyári álmot aludni. - A főutca mentén, az áruház melletti, méterszer méteres négyzetben álló fácska nyilván ennek analógiájára hozott döntést: átalussza a száraz évszakot; a szomszéd város parkjában - itt locsolják a növényzetet
- föllelhető, ugyanily fa ma is világoszöldellik, koronáját nem hullajtva, levelenként, el. - A hársak
is nyári álomra tértek, ám ők másképp dolgozzák
föl magukban a vízhiányt. Elszáradt
lombozatukat nem eresztették szélnek - mint majd szélnek
eresztik ősszel -, a levelek csontszárazra
aszottan
zizegnek a gallyakon, és a pótrügyekből a nemrégeni, néhány napos esőzések hatására, máris
üde-zsenge új levelek kezdenek fejlődni. Már
nem egyöntetű okkersárgák a hársfakoronák: itt
is. ott is. bársonyfinom, új levélkék a lombozaton
belül. Tíz elszáradt levélre nem biztos, hogy jut
egy új-zöld - állapltja meg nézve, nézve a zörgő
fát Thakács -, de száz elszáradtra bizonyosan jut
tíz. Miképp jöhet létre ez aránypár: rejtély. - A
csörgőfákra nem gyakorol észlelhető hatást a szá-

razság, zöldellenek rendíthetetlen. Az utcák árnyékos oldalán állók
térbeliháromszög-termései
még vajfehérek, fél-éretlenek - a több napsugárzásban részesülőkéi őzvörösek. - A pagodafák...
Amikor A. s Thakács hazajött a Balatonról, még
javában virágzottak, valamily furcsa, esőt nem
igénylő, száraz-nyári szenvedéllyel, nem tudni,
honnét-miből merítve hozzá az erőt; Th. sokcentis, sárgásfehér sziromszőnyegen
gázolt, orrát
tüsszentésre ingerelte kissé a száraz szirmok szénáéhoz hasonlatos illata - mára már elvirágzottak, mi sem emlékeztet rá, hogy pazarlón-ömlesztve szórták szerte szirmaikat; szintén babszerú terméseik kezdeményei azonban már ott sárgállnak a gallyakon, és ha télen csonttollú madarak tévednének erre, bő lakomában
részesülhetnének. - Éppúgy, mint a fél-vállas levelű „madárcseresznyefák" (Celtis) apró-kemény bogyóiból, e
fák törzse immár feketésszürke a kiskörút folytonos forgalma rárakta koromrétegtől. Igaz, csonttollú madarak emberemlékezet
óta nem járnak
itt, ám legalább a fenyőrigók, s közéjük keveredett, fiókgalamb nagyságú léprigók, elvadult házigalambok eledeléül szolgálhatnak a bogyók - elég
sovány táplálék ez, a termések börkevékony húsa
emészthetetlen
magot fog körül. - Végül: a nyárfák. Hát, őrájuk csupán emlékezhet
Thakács,
megidézve a Balatont. Errefelé, lenn, a Dél-Alföldön, a városban, sem egyikben, sem másikban,
nincsenek nyárfák, legalábbis, amerre Th. jár.
Thakács csak álmában hall nyárfalevél-susogást;
mintha zápor verné a lombkoronát. Mintha esne
- ahogy a szél föl-föltámad: újra és újra, ismételten megeredve - az eső. Vegyünk mély levegőt.

60 esztendeje nem mosakodott a
81 esztendős Kampucha Roth. A
mélyen vallásos kambodzsai
buddhista férfi vallási okokra hivatkozva kerülte ennyi időn át a
szappant és a vizet. Erre a hatóságok akkor figyeltek fel, amikor
tudomásukra jutott, hogy Norodom Szihanuk királyhoz írt levelében engedélyt kért magánhadsereg felállítására. Ezért ugyanis
őrizetbe vették, de kihallgatása
után a lehető leghamarabb szabadon engedték. A belügyminisztérium szerint ugyanis „tartós mosdatlansága miatt felette
rossz szagot árasztott". A férfiú
azt állította magáról, hogy „falusi szellem" és 306 hegyen folytatott már meditációt. Csomós
hajfoszlányait orvosságként kínálta különféle betegségek ellen.

A sok napsütés mellett csupán néhol növekszik meg a gomolytelhőzet. Többnyire
mérsékelt marad a légmozgás. A csúcshőmérséklet 28,30 fok között várható.
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További kilátások
A hét közepéig még igen meleg időben lesz részünk, de csütörtökön az északnyugat
(elöl közeledő front hatására, megnövekszik a felhőzet és záporok, zivatarok is

KLARA
Klára latin eredetű, jelentése: világos, ragyogó, fényes, híres, kitűnő. Tüdős Klára a múlt század
első felében híres divat és jelmeztervező volt. A népszerű Tolnay Klári színművésznő mind
film-, mind színházi szerepeiben
emlékezeteset és maradandót alkotott. Clara Wieck zongoraművésznő Schumann felesége volt,
neki írta az Asszonyszerelem-asszonysors és a Karnevál
zongoraciklust. Szent Klára alapította meg a klarissza rendet,
amely Magyarországon is elterjedt. Szegeden a Klára név alapján nevezték el a Sóhordó utcai
Clarisseum óvodát.
Egyéb névnap: Hilária, Hiláriusz, Hilda, Letícia, Orália, Sugárka. Letícia latin eredetű, jelentése: öröm, vidámság, szépség, báj. Ezt a nevet viseli Laetitia Calderon, az Esmeralda szappanopera brazil főszereplője.

kialakulhatnak. A front nyomában visszaesik a hőmérséklet, felfrissül a levegő.
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Vízállás:
A Tisza Szegednél 100 cin (hőfoka 25.3 C°), Csongrádnál-128 cin,
Mindszentnél - 8 cm. A Maros Makónál - 6 5 cm.
A Nap kel: 5.35, nyugszik: 20.03, Hold kel: 19.41, nyugszik: 7.14

TOSHIBA klíma
Eredeti TOSHIBA klímaberendezések
egyedi részletfizetéssel

akció!
értékesítése

F Ő S Z E R - E L E K T R O P R O F I L KFT.
Szeged, Római krt. 23. Tel : 62/421-533

A TOSHIBA Magyarországi képviselete:

Szoptatott a volánnál
állt ki kocsijával az út szélére.
Igazoltatásakor kiderült, hogy
vezetői engedélye sem volt. A ravennai (Ohio állami bíróság vétkesnek nyilvánította az asszonyt
az engedély nélküli vezetés, a
rendőri felszólítás figyelmen kívül hagyása, valamint annak az
előírásnak megszegése miatt,
hogy csecsemőt az autó hátsó
ülésén kell elhelyezni. Az ügyész
30 napi elzárás és 500 dollár
pénzbüntetés kiszabását indítványozta.

RAVENNA (MTI)

Catherine Donkers óránként
száz kilométer sebességgel robogva szoptatta a csecsemőjét,
közben mobiltelefonján társalgott,
ráadásul
szorgalmasan
jegyzetelt is. Az eset az Egyesült
Államok északi részében történt,
A NAPOS OLDALRÓL. Kádár Krisztin;) 19 éves. A sportok nagy kedvelője, gyakran ragad teniszütőt, május 8-án. Amikor egy rendőresős napokon azonban inkább a squash-pályákon edz. A napsütés rögtön a vízpartra csábítja, ilyen- kocsi üldözőbe vette, a sokoldalú
kor órákon át hódol a napfürdőzésnek, s kedveli a vizes sportokat is. A vendéglátás iránt érdeklődik. asszony a szirénázásra sem fékeSzeretné a lehető legmagasabb szinten megtanulni a szakma minden csínját-bínját, s diplomás ven- zett azonnal, hanem csak jó nédéglátóként, befutott szakemberként dolgozni.
Fotó: Karnok Csaba hány kilométer megtétele után

Az első űrbeli esküvő Csalódott a tapasztalt bírónő
H O U S T O N (MTI)

Örök hűséget esküdött egymásnak a Nemzetközi Űrállomáson
tartózkodó Jurij Malencsenko
űrhajós és menyasszonya, a texasi Houstonban élő Jekatyerina
Dmitrijeva. A 26 éves menyaszszony a Johnson Űrközpontban
mondta ki a boldogító igent, hagyományos fehér menyasszonyi
ruhában. A Földtől 380 km-re
keringő, 41 éves vőlegény fehér
nyakkendőt kötött űrruhája gallérjára az emberiség történetének első űrbeli esküvője alkalmából. A texasi törvények szerint az egyik házasulandó fél távollétében is meg lehet tartani az

esküvőt - amennyiben az illető
csakugyan nyomós ok miatt van
távol. Az adott esetben az illetékes hatóság megfelelő oknak tekintette a vőlegény űrutazását. A
vőlegény tanúja az űrállomás
másik űrhajósa, az amerikai Edward Lu volt. A jegyesek már jó
előre beszereztek minden szükséges engedélyt, és megállapodtak egy tévécsatornával a közvetítés jogáról. Az esküvő műholdas közvetítésének költségét 8-10 ezer dollár a mintegy tízperces műholdas kapcsolatért - a jegyeseknek nem kellett megfizetniük, mert az űrhajósoknak joguk van a hozzátartozóikkal létesített rendszeres kapcsolathoz.

Tűzvédelmi kecskék
MILL VALLEY (MTI)

Ötszáz tűzvédelmi kecskét bérelt
egy kaliforniai város. Mill Valley
új közalkamazottai abszolút környezetbarátin dolgoznak, korán
állnak munkába és sokáig maradnak. Tűzmegelőző feladatuk
a környék bozótosainak, gazten-

gereinek likvidálása, amelyet
evéssel hajtanak végre. A kecskehad bérleti szerződése 3-4 hétre
szól, díja 4-5 ezer dollár. Mill Valley az idén először alkalmaz
kecskéket tűzvédelmi célból, korábban - komoly tűzoltói biztosítás mellett - felégette a burjánzó
gazosokat.

BARCELONA (MTI)

A spanyol labdarúgó-bajnokság
legeredményesebb játékvezetőnője úgy döntött: befejezi pályafutását. - Mélységesen el vagyok

nem engedték, hogy a második
vonalban is bíráskodjon. A hölgy
sokáig arról álmodozott, hogy
egyszer majd az élvonalban, a
Primera Divisiónban is fújhatja
a sípot.

keseredve, nincs értelme a folytatásnak - mondta csalódottan
az elmúlt öt évben harmadosztályú meccseket dirigáló 28 éves
Carolina Domenech, aki azért
vonul vissza, mert az illetékesek

Az üvöltés hatása az emberre
REJTVÉNYÜNK vízszintes 1., függőleges 15/a. és 26. számú soraiban egy Közmondás olvasható.
11
VÍZSZINTES: 1. A megfejtés első sora. (Zárt betűk: T, 0. N, K, A.)
11. Fogva tart. 12. Felszel. 13. Határrag. 14. Súlymérték. 15. Fi- H
unk felesége. 16. Klasszikus kötőszó. 18. Rábukkant. 20. Becézett
Amália. 23. Rendben van. 24. Mint a 16. számú sor. 25. Felcsap. 15It
27. Főnök. 29. Gödör. 31. Szélesebb csík. 32. Balkáni állam fizető20
eszköze. 33. ...tarda (a túzok rendszertani neve). 35. Ágyúz vajon?
37. Szomjoltó tréfásan. 38. Körömmel piszkál. 4 1 . Rangjel. 4 2 . 24
Hullámtörő. 44. Mély hang. 45. Harci cselekmény. 48. Szörnyű tó:
Loch... 50. Megszégyenít.
FÜGGŐLEGES: 1. Építőanyag. 2. Becézett Ilona. 3. Táplálkozik. 4.
Nem valódi. 5. Távolabbi helyre jut. 6. Vizek városa. 7. Autójel An- 33
karában. 8. Anyukák. 9. Két bibliai személy. 10. Működésképte33
lenné tesz. 14. Egyel! 15/a. A megfejtés második sora. (Zárt betűk: A, LY, 0.) 17. T. I. F. 19. Lengyel légitársaság. 21. Banki műve- 41
let. 22. Készpénz rövid szóval. 26. A megfejtés harmadik sora.
(Zárt betűk: L. K.) 28. Naptári Időszakai. 30. Melyek? 32. Római 45
ötven. 34. Francia írónő. 36. Etelka röviden. 39. Személyedre. 4 0 .
Véget vetni az életnek. 43. F e g w e i t a t e i é k . 46. Jelenleg. 47. Sápadni kezd! 49. Sporteszközül. fqszfbyiegyjele.
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BESURRANÓ TOLVAJOK
Szegeden, a Rókusi körút egyik
3. emeleti lakásába besurranó
tettes a nappaliban talált pénztárcával és benne 140 ezer forinttal lett gazdagabb. Egy Kossuth
Lajos sugárúti lakásba nappal
osont be egy tolvaj, és bár a lakásban otthon tartózkodtak, elemelt mobiltelefont, kézikamerát, készpénzt, mintegy 350 ezer
forint értékben. Egy forráskúti
házba is besurranó tolvaj járt,
ahonnan 80 ezer forint készpénzt lopott. A szegedi, Alföldi
utcai lakásba besurranó tettes
pedig az előtérben lévő telefonasztalról emelt el egy autóstáskát, benne okmányokkal, valamint 4 ezer forint készpénzzel.
CSONGRÁDIAK LOPTAK
SZEGEDEN
Három csongrádi fiatal férfit azzal gyanúsít a rendőrség, hogy az
egyik szegedi áruházból 80 ezer
forint értékű áruval fizetés nélkül próbáltak kisétálni. A tolvajokat a biztonsági őrök tartóztatták fel.

A NAP VICCE
Néhány indián asszony bőszen
mos a patakban egy vízesés alatt.
A túlsó parton a vadászatra készülő férjeik elégedetten figyelik
őket. Egyszercsak a vízesés egy
nagyobb követ sodor magával, s
az véletlenül - a figyelmeztető
kiáltások ellenére - az egyik aszszony fejére zuhan, aki menten
szörnyethal. Túloldalon a férje
mély gyászában elégedetlenül
csóválja a fejét:
- A héten már a harmadik mosógépemet teszi tönkre az a fránya vízkő!

